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1 Inledning 
Produktion av elenergi med solceller har under senare år blivit alltmer 
kostnadseffektivt. 

Solenergi räknas som en förnybar energikälla och ses som miljövänlig eftersom den, 
under användandet i sig, inte ger några utsläpp. 

Inom Fortifikationsverket (FORTV) förväntas investeringar avseende produktion av 
elenergi med solceller att öka i närtid. Främst markbaserade men även takbaserade 
solcellsinstallationer kan bli aktuella. 

Handbok Solcellsinstallationer är ett stödjande dokument inom FORTV som: 

• Ger en bild av förekommande frågeställningar som behöver beaktas vid 
planering och projektering av solcellsinstallationer och tillhörande arbeten. 

• Ger exempel på systemlösningar avseende solcellsinstallationer. 
• Ger anvisningar om lämpliga kvalitetskrav avseende utrustningar och 

komponenter i solcellsinstallationer. 
 

Handbok Solcellsinstallationer riktar sig primärt till Fortifikationsverkets projektledare 
(inom såväl Förvaltningsavdelningen som Projektavdelningen) och projekteringsledare 
samt därmed även till anlitade utredande och projekterande konsulter. 

Handbok Solcellsinstallationer finns att hämta på 
• Fortnet, under Stöd i arbetet/Anskaffning/Handböcker 
• Fortnet, under Stöd i arbetet/Anvisningar, Handböcker och Regler 
• Fortifikationsverkets externa webbplats, www.fortifikationsverket.se, under 

Upphandling/Generella dokument/Handböcker. 
 
Denna utgåva av Handbok Solcellsinstallationer har utarbetats av en arbetsgrupp 
bestående av: 
Örjan Borgström Tekniktxt 
Anders Larsson Ramboll 
Håkan Gustafson FORTV/UtVs/AnFa 

Bild försättssida: Lars Persson FORTV/FA/Reg V 

Tidigare har Research Institutes of Sweden (RISE), i samarbete med FORTV, upprättat 
rapporten Riktlinjer för solcellssystem. 
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2 Begreppsförklaringar 
elektromagnetisk störning elektromagnetiskt fenomen som kan försämra 

funktionen hos en utrustning; en elektromagnetisk 
störning kan vara elektromagnetiskt brus, en oönskad 
signal eller en förändring i själva överföringsmediet 

EMC elektromagnetisk kompatibilitet, förmågan hos en 
apparat, utrustning eller system att fungera i sin 
elektromagnetiska omgivning 

funktionsutjämning potentialutjämning av en punkt eller punkter i ett 
system eller i elmateriel, av andra skäl än elsäkerhet 

kopplingslåda DC kopplingsutrustning där solcellssträngar, eller 
motsvarande, är anslutna 

likströmssida den del av en solcellsinstallation som sträcker sig från 
solcellsmodulerna till anslutningspunkterna på 
solcellsomriktarens likströmssida 

MPPT Maximum Power Point Tracking - Reglerfunktion i 
solcellsomriktare, för optimering av driften i 
respektive solcellssträng 

NOCT Normal Operation Cell Temperatur: test vid 
celltemperatur +45 °C och solinstrålning 800 W/m2 

optimerare utlokaliserad utrustning, sett från solcellsomriktaren, 
med liknande funktion som MPPT 

solcell komponent som genererar elektricitet när den 
bestrålas med solljus 

solcellsinstallation monterad elmateriel som bildar ett system för 
produktion av elenergi med solceller 

solcellsmodul den minsta helt från omgivningen inkapslade 
utrustningsdel som innehåller sammankopplade 
solceller (synonymt med solcellspanel) 

solcellsomriktare utrustning som omvandlar likspänning och likström 
till växelspänning och växelström, ingående i system 
för produktion av elenergi med solceller (synonymt 
med växelriktare tillverkad för system för produktion 
av elenergi med solceller) 

solcellssträng krets med en eller flera seriekopplade solcellsmoduler 

solcellssträngkabel kabel som inte levererats med solcellsmodulerna och 
som sammankopplar en solcellssträng och 
kopplingsutrustningen (exempelvis 
solcellsomriktaren) för solcellerna 

solfångare komponent för värmeomvandling (oftast vätskeburet) 

STC Standard Test Condition: test vid celltemperatur 
+25 °C och solinstrålning 1000 W/m2 

toppeffekt den högsta effekt [Wp] som en solcellsmodul kan 
leverera (synonymt med maxeffekt), enligt STC 
alternativt NOCT 
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UOC open circuit voltage, tomgångsspänning under 
standardiserade provningsförhållanden, över 
obelastad (öppen) modul eller sträng 
- Även benämnd VOC 

överspänningsskydd anordning som innehåller minst en olinjär komponent 
som ska minska överspänningar och avleda 
strömpulser 

överström ström som är större än märkströmmen 
(För ledare anses märkströmmen vara lika med 
ledarens belastningsförmåga.) 

överströmsskydd anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk 
krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett 
förutbestämt värde under en specificerad tid 

 

3 Förutsättningar för solcellsinstallationer inom FORTV 
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vår största hyresgäst är 
Försvarsmakten. Investeringstakten kommer att ligga på en hög nivå inom det 
närmaste decenniet. 

Fortifikationsverkets hyresgäster har, i flera fall, en verksamhet där avsevärd 
elektromagnetisk påverkan kan vara problematisk. Framtida investeringar avser till 
viss del byggnader där elektromagnetisk påverkan bedöms vara oproblematisk. 
I utvecklingsprojekt är lämpliga typbyggnader förberedda med möjlighet till framtida 
solcellsinstallationer på tak. 

Inom ett flertal etablissement är Fortifikationsverket högspänningsabonnent med 
effektabonnemang. 

I de flesta fall är det lämpligt att dimensionera så att överskott inte uppstår. Behovet av 
effektbegränsning behöver då beaktas. 

I anläggningar där förväntad produktion överstiger förväntad förbrukning vissa tider 
på dygnet kan det finnas orsak att överväga installation av system för energilagring. 
Med system för energilagring kan energi som produceras med solceller nyttjas under 
annan tid på dygnet, och på så sätt ”kapa” effekttoppar. Framtida behov av laddning 
bedöms också vara avgörande för design av systemlösningar och dimensionering av 
framtida energisystem inom FORTV etablissement. 

I de fall överskott av producerad el bedöms komma att uppstå, ska kontakt med 
elnätsföretaget tas för att klarlägga förutsättningar för leverans och försäljning av 
sådan överskottsel. 
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4 Allmänt om solcellsinstallationer 
I Sverige förekommer markbaserade solcellsinstallationer samt solcellsinstallationer 
monterade på byggnader, främst på tak. I UFOS skrift, Solenergi, Möjligheter för 
offentliga lokaler, redovisas att det i Sverige finns stora takytor som har bra 
förutsättningar för att täckas med solceller och solfångare. Utvecklingen sedan 2013, då 
skriften Solenergi publicerades, har gått mot större användande av solceller (i 
förhållande till solfångare). 

För närvarande är de effektmässigt största solcellsinstallationerna markbaserade och 
flera nya är planerade. 

De lokala förutsättningarna för effektleverans ut på elnätsföretagets nät varierar med 
nätets dimensionering och uppbyggnad. Om solcellsanläggningen dimensioneras för en 
produktion som överstiger förbrukningen på abonnentens interna elnät bör en dialog 
om förutsättningar föras med elnätsföretaget tidigt i planeringen. 

Solcellsmoduler – Typ av solceller 
På marknaden förekommer ett stort antal olika typer av solceller som ingår i 
solcellsmoduler. 

En utveckling av solcellsmoduler baserad på ny teknik pågår för närvarande i 
forskningsstadiet. Nya produkter med nya egenskaper och användningsmöjligheter har 
lanserats under den senaste tiden. För närvarande förekommer främst följande typer 
av solcellsmoduler på marknaden. Solcellsmoduler med än bättre egenskaper, och ännu 
fler användningsmöjligheter, kommer förmodligen att sättas på marknaden i framtiden. 

Solcellsmoduler av olika typer är lämpade att monteras på olika vis, se tabell 1. 

Typ av solceller i 
solcellsmodul 
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Monokristallina X - X - - X 

Polykristallina X - X - - X 

Tunnfilm X X X X X - 

Tabell 1: Solcellsmoduler och montagesätt 

Monokristallina solceller 
Monokristallina solceller har idag den högsta verkningsgraden av förekommande 
solcellsmoduler på marknaden. Verkningsgraden är idag ca 15-22 %. De har oftast 
något högre produktion vid mulet väder jämfört med polykristallina celler. 

Solcellsmodulerna är i allmänhet svarta över hela ytan, och är monterade i ramar som 
kan ha samma färg som solcellsmodulen, vilket många upplever som estetiskt 
tilltalande. 

Solcellsmoduler med monokristallina solceller är idag den mest frekvent 
förekommande modultypen vad gäller markbaserade solcellsinstallationer. 
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Polykristallina solceller 
Verkningsgraden är idag ca 15-17 %. 

Solcellsmodulerna har ofta en ”flammig” kulör som skiftar mellan svart, grönt blått. 

Polykristallina solcellsmoduler är oftast något billigare än motsvarande 
monokristallina. Den snabba teknikutvecklingen, efterfrågan och tillverkningsmetoder 
medför dock att prisskillnaden minskar i rask takt. 

Tunnfilmssolceller 
Tunnfilmssolcellerna är, som namnet anger, tunnare än andra solceller. Dessa är 
monterade på tunna glasskivor eller på ett flexibelt material. 

Verkningsgraden är idag ca 10-16 %. 

Två olika tekniker används för tunnfilmsmoduler, CdTe respektive CIGS. CdTe 
innehåller mer av det miljöfarliga ämnet kadmium, har något lägre verkningsgrad och 
pris jämfört med CIGS. 

Tunnfilmssolcellsmoduler kan lättare anpassas/tillverkas för aktuell applikation, vilket 
gör dem lämpliga vid byggnadsintegrerade lösningar. 

Uteffekten påverkas i mindre grad än för ovannämnda typer vid skuggning eller höga 
temperaturer. 

Solcellsmoduler - Montage 

Solcellsmoduler som taktäckning 
För takmonterade anläggningar kan solcellsmoduler ersätta traditionell taktäckning 
såsom tegel, plåt eller papp. 

På svenska marknaden finns för närvarande solcellsmoduler med tunnfilmsteknik som 
är speciellt anpassade för att ersätta traditionell taktäckning. Tillverkarna anger en 
verkningsgrad för dessa på upp till 15 %. I allmänhet är dessa solcellsmoduler 
beträdbara, vilket underlättar Solcellsmoduler med tunnfilmsteknik finns i olika 
utförande, med design som efterliknar traditionellt takmaterial. Även passbitar med 
motsvarande utseende finns att tillgå. 

Även standard mono- och polykristallina solcellsmoduler går att montera som 
takmaterial med hjälp av tätslutande montagesystem. Dessa är dock sällan beträdbara 
och är inte anpassningsbara gentemot takstorlek, skorstenar, ventilationshuvar och 
dylikt. 

Solcellsmoduler som fasadtäckning 
Samtliga typer av moduler går att montera på vägg, eller som väggmaterial. I allmänhet 
är dock uteffekten lägre på grund av vinkeln mot solen och risk för skuggningar. 

Solcellsmoduler avsedda för fasad med tunnfilmsteknik kan erhållas i många olika 
kulörer. Verkningsgraden är beroende av kulör. 

Anpassning mot öppningar i fasad kan vara ett problem. 

Solcellsmoduler som är integrerade i fönster 
På marknaden förekommer solcellsmoduler som är integrerade i fönsterglas. Med 
denna teknik erhålls även en solavskärmning. 
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Solföljande system 
För att ge maximal effekt ska en solcell vara orienterad rakt mot solen så att solljusets 
infallsvinkel är 90 °. Detta kan möjliggöras med solföljande system. Det har dock visat 
sig att underhållskostnaderna för aktuatorer och mekanik ofta överskrider vinsten i 
produktionen. 

Skuggning 
För att kunna bygga effektiva och välfungerande solcellsanläggningar krävs kännedom 
om hur skuggning kan hanteras. I Skuggningshandbok beskrivs övergripande vad man 
bör tänka på och vilka lösningar och hjälpmedel som finns. 

Riktning - Verkningsgrad 
Solcellsmodulernas verkningsgrad varierar utifrån riktning mot solen. I branschen 
finns tabeller som redovisar verkningsgradens variation utifrån väderstreck och 
lutning. 
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5 Regelverk samt branschpraxis för utförande av 
solcellsinstallationer 
I detta kapitel redovisas publikationer att beakta i samband med beredning av projekt 
samt projektering av solcellsinstallationer. 

5.1 Solcellsinstallationer - Generellt 

Handböcker och anvisningar 
Skuggningshandbok 
Handboken, som är utgiven av Energiforsk, avser design av solcellsinstallationer för 
minimerad inverkan av skuggning. I handboken beskrivs övergripande vad man bör 
tänka på och vilka lösningar och hjälpmedel som finns. 

Solenergi, Möjligheter för offentliga lokaler 
Syftet med denna skrift, som är utgiven av UFOS, är att inspirera och beskriva hur 
offentliga fastighetsorganisationer kan använda sig av solenergi, såväl för 
värmeproduktion som för generering av el. Skriften ger en överblick över olika 
tekniklösningar, ekonomi och framgångsfaktorer. 

5.2 Elkraft 

5.2.1 Elsäkerhet – Ansvarsområden 

Arbetsgivarens ansvar för arbete vid risk för elektrisk fara 
För detta ansvarsområde gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) samt tillämpning 
av Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverkets gemensamma handbok: Arbete vid risk 
för elektrisk fara, och svensk standard: SS-EN 50110-1. Se även FORTV Handbok 
Elsäkerhet. 

Arbetsgivaren (arbetsledande chef) till dem som utför ett arbete där det finns risk för 
elektrisk fara: 

• Utser en person att vara elsäkerhetsledare under den tid som ett arbete utförs 

Innehavarens ansvar för elektriska anläggningar och elektrisk 
utrustning 
För detta ansvarsområde gäller Elsäkerhetslag, Elsäkerhetsförordning, 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS) samt tillämpning av svensk standard, bland 
andra SS 4364000 och SS-EN 50110-1. Se även FORTV Handbok Elsäkerhet. 

Den som beställer solcellsinstallationerna (innehavaren av befintlig elanläggning / 
blivande innehavaren av beställda solcellsinstallationer): 

• Kontrollerar att anlitat elinstallationsföretag är registrerat hos 
Elsäkerhetsverket avseende verksamhetstyp Elproduktionsanläggningar 

• Kontrollerar att utrustning är CE-märkt 
• Kontrollerar att elinstallationerna är utförda enligt god elsäkerhetsteknisk 

praxis 
• Utser en person att vara eldriftledare under den tid som ett arbete utförs 
• Ser till att det finns en elsäkerhetsledare under den tid som ett arbete utförs 
• Ser till att fortlöpande kontroll och däri ingående särskild kontroll utförs 
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Elinstallationsföretagets ansvar för elinstallationsarbete 
För detta ansvarsområde gäller Elsäkerhetslag, Elsäkerhetsförordning, 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS) samt tillämpning av svensk standard, bland 
andra SS 4364000. Se även FORTV Handbok Elsäkerhet. 

Elinstallationsföretaget som utför ett elinstallationsarbete avseende ett system för 
produktion av elenergi med solceller: 

• Har en elinstallatör för regelefterlevnad med erforderlig auktorisation 
• Har ett egenkontrollprogram, som bland annat klargör vilka personer i 

elinstallationsföretaget som har rätt att utföra elinstallationsarbete inom 
verksamhetstyp Elproduktionsanläggningar 

• Är registrerat hos Elsäkerhetsverket avseende verksamhetstyp 
Elproduktionsanläggningar 

• Utför elinstallationer enligt god elsäkerhetsteknisk praxis 

Tillverkarens ansvar för elektrisk utrustning 
För detta ansvarsområde gäller Harmoniserad unionslagstiftning (inom EU), 
Elsäkerhetslag, Elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS). 
Se även FORTV Handbok Elsäkerhet. 

Tillverkare av elektrisk utrustning ingående i ett system för produktion av elenergi 
med solceller: 

• Visar genom CE-märkning att den elektriska utrustningen överensstämmer 
med de tillämpliga kraven i harmoniserad unionslagstiftning (inom EU) 

5.2.2 Föreskrifter, svensk standard och branschpraxis – Elsäkerhet och 
utförande 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter 
ELSÄK-FS 2008:1 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska 
starkströmsanläggningar ska vara utförda, ELSÄK-FS 2008:1, gäller för utförande av 
starkströmsanläggningar. I föreskriftens 2 kap 1 §, föreskrivs följande: 

– Föreskrifterna riktar sig till innehavaren och till elinstallationsföretaget. 

ELSÄK-FS 2008:2 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska 
starkströmsanläggningar, ELSÄK-FS 2008:2, gäller för varselmärkning vid elektriska 
starkströmsanläggningar. I denna handbok benämns sådan varselmärkning ”skyltning”. 

– Föreskrifterna riktar sig till innehavaren och till elinstallationsföretaget. 

  

Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses 
anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat visas. Om 
en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från svensk standard ska de 
bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras. 
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ELSÄK-FS 2008:3 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av 
elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar, ELSÄK-FS 2008:3, 
gäller den kontroll som innehavaren av en starkströmsanläggning, som tagits i bruk, 
ska utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot person- eller 
sakskador på grund av el. – Föreskrifterna riktar sig till innehavaren. 

ELSÄK-FS 2016:1 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning, ELSÄK-FS 2016:1, ska 
tillämpas på elektrisk utrustning konstruerad för användning vid en märkspänning 
mellan 50 och 1 000 volt för växelström och mellan 75 och 1 500 volt för likström. I 

föreskriftens 3 kap 8 §, föreskrivs följande: 

Föreskrifterna 

- genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 
2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på 
marknaden av elektrisk utrustning 

- riktar sig till tillverkaren, importören, distributören, elinstallationsföretaget och 
innehavaren. 

ELSÄK-FS 2016:3 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet, ELSÄK-FS 2016:3, 
innehåller bestämmelser om utrustnings elektromagnetiska kompatibilitet, krav på 
ekonomiska aktörer m m. I föreskriftens 3 kap 7 §, föreskrivs följande: 

Föreskrifterna 

- genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 
2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) 

- riktar sig till tillverkaren, importören, distributören, elinstallationsföretaget och 
innehavaren. 

ELSÄK-FS 2017:3 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av 
elinstallationsarbete, ELSÄK-FS 2017:3, innehåller regler som närmare bestämmer hur 
elinstallationsarbete ska utföras och vad elinstallationsföretagens 
egenkontrollprogram minst ska innehålla. Föreskrifterna innehåller även regler om 
vilken auktorisationsnivå företagets elinstallatör för regelefterlevnad minst ska ha, och 
hur anmälan av elinstallationsföretag som utför elinstallationsarbete på annans 
anläggning ska göras. 

Föreskrifterna riktar sig till elinstallationsföretaget. 

  

Innan den elektriska utrustningen släpps ut på marknaden ska den CE-märkas. 

Innan apparaten släpps ut på marknaden ska den CE-märkas. 
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Svensk standard 
Svensk standard tillämpas normalt inom FORTV. 

SS 4241437 Kabelförläggning i mark: 
Vid förläggning av kabel i mark kan anpassning till yttre förhållanden som råder i dess 
omgivning säkerställas genom tillämpning av denna standard. 

SS 4364000 Elinstallationer för lågspänning – Utförande av elinstallationer för 
lågspänning: 
Elinstallationsreglerna berör elinstallationer för lågspänning och bygger dels på de 
krav som anges i Elsäkerhetsverkets föreskrifter för elinstallationer, dels på 
internationella standarder inom området. 
SS 4364000 ingår i SEK Handbok 444, se nedan. 

SS-EN 50160 Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution: 
Standarden anger huvudegenskaperna i elnätsanvändarens anslutningspunkt. Den 
omfattar både låg- och mellanspänningsnät. Spänningskvaliteten påverkas bland annat 
av intermittenta högfrekventa spänningar med transienter eller pulser som härrör från 
elektroniska elkopplare – med switchteknik – och signalering på elnätet. 

SS-EN 50549-serien: 
Syftet med SS-EN 50549-serien är att ge teknisk vägledning om kraven för 
produktionsanläggningar som kan drivas parallellt med ett distributionsnät för 
produktionsanläggningar på upp till 1,5 MW. 
SS-EN 50549-1 Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med 
elnät - Del 1: Anslutning till lågspänningsnät - Generatoranläggningar upp till och med 
typ B 
SS-EN 50549-2 Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med 
elnät - Del 2: Anslutning till mellanspänningsnät - Generatoranläggningar upp till och 
med typ B 

SS-EN 50618 Kablar för solcellsanläggningar: 
Denna svenska standard innehåller den officiella engelska språkversionen av 
EN 50618:2014. 
This standard specifies cables for use in Photovoltaic (PV) Systems, in particular for 
installation at the Direct Current (d.c.) side. These cables are suitable for permanent 
outdoor use for many years under variable demanding climate conditions. Relatively 
stringent requirements are set for these products in line with the expected harsh usage 
conditions. 

SS-EN 60445 Gränssnitt människa-maskin (MMI) - Grundläggande regler för märkning 
av uttag och ledare: 
Denna internationella standard gäller identifiering och märkning av uttag på elektrisk 
utrustning, t ex motstånd, säkringar, reläer, kontaktorer, transformatorer, roterande 
maskiner och i tillämpliga fall kombinationer av sådan utrustning (t ex 
kopplingsutrustning). Den gäller även märkning av ledare med särskilt angiven 
funktion. Standarden ger också anvisningar för användning av vissa färger eller 
alfanumeriska tecken för identifiering av ledare, i avsikt att undvika förväxling och för 
att säkerställa säker drift. Dessa ledarfärger eller alfanumeriska tecken är avsedda att 
användas i kablar, parter i kablar, samlingsskenor, elutrustning och elinstallationer 
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SS-EN 61000-2-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2-2: Miljöförhållanden - 
Kompatibilitetsnivåer för lågfrekventa ledningsbundna störningar och signalnivåer på 
elnät: 
Denna standard behandlar ledningsbundna störningar i frekvensområdet 0 kHz till 
9 kHz, för signalering på elnätet dock upp till 148,5 kHz. Den anger 
kompatibilitetsnivåer för allmänna distributionsnät för lågspänning med en nominell 
spänning om högst 420 V enfas eller 690 V trefas och 50 Hz eller 60 Hz nominell 
frekvens. 

SS-EN 61724-1 Solcellssystem – Prestanda – Del 1: Övervakning: 
Denna standard beskriver utrustning, metoder och terminologi för 
prestandaövervakning och analys av solcellssystem (PV). Den behandlar sensorer, 
installation och noggrannhet för övervakningsutrustning utöver uppmätta 
parameterdatainsamling och kvalitetskontroller, beräknade parametrar och 
prestandamätvärden. Dessutom fungerar den som en bas för andra standarder som är 
beroende av de insamlade uppgifterna. 

SS-EN 62446-serien, Solcellsanläggningar - Fordringar på provning, dokumentation 
och underhåll: 
I standardserien finns Del 1: Nätanslutna anläggningar - Dokumentation, provning för 
idrifttagning och besiktning samt Del 2: Nätanslutna anläggningar – Underhåll. 

SS-EN 62852 Solcellsanläggningar - Säkerhetsfordringar på anslutningsdon för 
likström: 
Denna standard avser kontakter för användning i likströmskretsar för solcellssystem 
enligt klass II i IEC 61140: 2001 med märkspänningar upp till 1500 V likström och 
märkströmmar upp till 125 A per kontakt. 

Handböcker och anvisningar 
SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna, SS 4364000 med kommentarer: 
Handboken består av innehållet i standarden SS 4364000, med förtydligande 
kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige. 

SEK Handbok 457 Solceller, Råd och regler för elinstallationen: 
Handboken ger råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation. Den bygger 
på elinstallationsreglerna, på internationella standarder och på praktiska erfarenheter. 
Handboken vänder sig i första hand till projektörer, installatörer och 
besiktningsförrättare. 

EBR Kabelförläggning max 145 kV – KJ 41:21 
Denna rapport behandlar förläggningskonstruktioner för kablar i mark med 
märkspänning max 145 kV samt skarvar och avslut för spänningar upp till 24 kV. 
Rapporten är anpassad till gällande standarder. 
Rapporten är upplagd som en komplett handbok för kabelförläggning och omfattar 
konstruktioner för förläggning av kraftkablar respektive samförläggning av kraftkablar 
och andra ledningar. 

SIS HB 537 - Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak: 
Handboken är avsedd för projektering och installation av solcellsmoduler på yttertak. 
Huvudfokus är infästningar av solcellsmoduler. Målgruppen för handboken är 
fastighetsägare och yrkesverksamma projektörer och installatörer. 
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Handledningar - E-tjänster 
ALP 
Handledning för anslutning av elproduktion i elnätet – Anslutning av elproduktion till 
lågspänningsnätet – ALP, utgiven av Energimyndigheten: 
ALP behandlar anslutning av produktionsanläggning till allmänt lågspänningsnät, i 
allmänhet 230/440 V, max 1200–1500 A (0,8-1 MW), beroende på nätägare. I 
praktiken avgör nätets uppbyggnad och prestanda maximal anslutning som tillåtes av 
nätägaren, ofta begränsar nätägaren anslutningen till 63 A. 

AMP 
Handledning för anslutning av elproduktion i elnätet – Anslutning av mindre 
produktionsanläggningar till elnätet – AMP, utgiven av Energimyndigheten: 
AMP behandlar anslutning av produktionsanläggning till allmänt mellanspänningsnät, i 
allmänhet 10-22 kV. Nätets uppbyggnad och prestanda avgör maximal anslutning som 
tillåtes, oftast begränsas den till omkring 3 MW. 

ASP 
Handledning för anslutning av elproduktion i elnätet – Anslutning av större 
produktionsanläggningar till elnätet – ASP, utgiven av Energimyndigheten: 
ASP behandlar anslutning av produktionsanläggning till allmänt regionnät, i allmänhet 
20-130 kV. ASP kan vara aktuell att tillämpa för stora solcellsparker. 

5.3 Elektromagnetiska fenomen 
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) uppnås när olika system, utrustningar eller 
komponenter inte stör varandra. Tillverkaren CE-märker komponenter och 
utrustningar. Sådan CE-märkning styrker inte att de sammansatta systemen inte stör 
varandra. 

Inom FM ansvarar Frekvenskontoret (Spectrum Management Office) för frågor rörande 
elektromagnetiska fenomen. 

FOI har genomfört en kartläggning av störningsproblematik i Sverige och omvärlden, se 
kartläggningen Radiostörningar från solcellsanläggningar. 

5.3.1 Elektromagnetiska störningar 
FMV har testat två av Fortifikationsverkets system för produktion av elenergi med 
solceller med resultaten: 

• Very strong emissions (compared to ITU man-made nois levels) were detected 
from the PV installation in a major part of the measured frequency range up to 
1 GHz. Se Electromagnetic emission from photovoltaic installation, Site – T, Test 
Report 20FMV5518-2:1. 

• Low frequency emissions (below 1.5 MHz) were clearly detected to originate 
from the PV installation. Se Electromagnetic emission from photovoltaic 
installation, Site – S, Test Report 20FMV5518-3:1. 

Då det vid undersökningar, av Försvarsmakten (FM2020-22728:17) tillsammans med 
Elsäkerhetsverket (Dnr 20EV4540), också konstaterats att solcellsinstallationer kan 
avge elektromagnetiska störningar på radiofrekventa områden ska en noggrann 
riskbedömning, som är anpassad till anläggningstyp, utföras innan installation av 
solcellsanläggningar utförs vid FORTV:s anläggningar. I riskbedömningen är 
skyddsavståndet till känslig kommunikationsutrustning en viktig parameter. 
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När en anläggning är utförd och installerad ska hela anläggningen uppfylla regelverket 
för EMC. Det blir i slutändan innehavaren, i detta fall FORTV, som blir ansvarig för sin 
anläggning och att den fungerar väl med sin omgivning. En solcellsanläggning blir enligt 
EMC-direktivet en ”fast installation”.  

En anledning till att störningar uppkommer trots att systemen är testade enligt 
harmoniserade standarder kan vara att gällande standarder som används rörande 
solcellsanläggningar inte fullt omfattar vissa komponenter eller kompletta 
anläggningar. EMC-standarderna förefaller heller inte hantera situationen med 
sammanlagring av signalnivåer från produkter som installeras i större antal. I 
framtiden finns en möjlighet att minska skyddsavstånden om en harmoniserad 
produktspecifik EMC-standard för solcellsanläggningar tas fram, beslutas och tillämpas 
av tillverkare och leverantörer av utrustning. 

Jämförelse av olika solcellsinstallationer 
Nedanstående jämförelse fokuserar helt på EMC-egenskaperna. 

För att få ut maximal effekt ur solcellsmodulerna finns elektronik som hela tiden 
bevakar och reglerar strömuttaget från solcellsmodulerna beroende på solinstrålning. 
Denna elektronik kallas oftast optimerare då de placeras som enskilda enheter eller 
MPPT på engelska Maximum Power Point Tracking, när funktionen är inbyggd i 
solcellsomriktaren. 

Olika huvudprinciper: 

• MPPT integrerade i solcellsomriktaren 
• en optimerare per sträng (större grupp av solcellsmoduler). Litet antal separata 

optimerare  
• en optimerare för varje enskild/enstaka solcellsmodul. Stort antal separata 

optimerare  
• optimerare integrerade i varje enskild solcellsmodul (ovanligt) 

 

Ett utförande där optimeringsfunktionen är integrerad i solcellsomriktaren är lämplig 
ur EMC-synpunkt eftersom filterfunktionen gör nytta för såväl solcellsomriktardelen 
som optimerardelen. Det är förstås en ekonomisk fördel men också en praktisk då 
avstörningskomponenterna finns i en och samma kapsling för apparaten. 

Att bygga upp anläggningen med separata optimerare som är placerade uppe vid 
solcellsmodulerna fodrar att varje enskild optimerare har filter (och eventuellt andra 
EMC- åtgärder). EMC-åtgärderna får därmed större del av den totala kostnaden för 
varje enskild produkt. Det kan också vara fysiskt besvärligt att få plats med dem i 
produkten. En annan faktor med separata optimerare är att det totala antalet 
optimerare i en anläggning blir stort, och här kan det bli en sammanlagringseffekt som 
gör att den totala störningsnivån ökar. 

Fördelen med separata optimerare är att varje solcellsmodul kan optimeras separat 
och ger en högre verkningsgrad när de olika solcellsmodulerna i en sträng har olika 
solinstrålningsförhållanden. 
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DC-kablagets påverkan 
I solcellsanläggningar som ska kopplas till elnätet måste likspänningen från 
solcellsmodulerna omvandlas till växelspänning. Vid denna omvandling används 
kraftelektronik som kan skapa övertoner långt upp på radiofrekvent område. Det gäller 
därför att vid installationen så långt som möjligt förhindra att dessa störningar sprids. 

Störningarna från kraftelektroniken sprids via kablaget framför allt på DC-sidan. Det är 
därför väsentligt att förläggningen av DC-kablaget sker med hänsyn till risken för 
störningar. 

Några åtgärder som kan minska risken för spridning av störningar är: 

• kortast möjliga kablage 
• förlägg DC-kablarnas båda ledare tätt tillsammans 
• partvinning av DC-kablarna kan ha en positiv effekt för att minska störningar 
• för att ytterligare släcka ut störningar kan ferritkärnor monteras på DC-

kablarna, ferritkärnorna måste dock anpassas till störfrekvensen 
 

Den viktigaste faktorn är att samla all kraftelektronik i ett hölje där filtrering av 
störningar kan ske. 

5.4 Bländning 
Omgivningens känslighet för bländning ska beaktas. Exempel på sådana områden är 
vägar, flygplatser, rälsvägar, arbetsplatser och närboende. 

Där omgivningen bedöms vara känslig för bländning utförs en simulering för att hitta 
lämpliga vinklar mot känsligt objekt. 

För att dämpa bländningen finns solcellsmoduler med bländningsdämpande ytstruktur. 

5.5 Brandsäkerhet 
Beträffande brandsäkerhet avseende solcellsinstallationer på tak, se SIS HB 537. 

Vid utförande av solcellsinstallationer på byggnader bör brandsäkerhetsfrågor beaktas. 
Största risken för brand härrörande från solcellsinstallationen är ljusbågar i dc-
kablaget orsakade av dåliga anslutningar, fukt i kapslingar eller skadade kablar. 

Ljusbågar förhindras bäst genom högkvalitativa installationsmetoder, ordentligt 
åtdragna avslutningar, väl installerade och monterade PV-kontaktdon, ett ordentligt 
ledningssystem (mekaniskt skydd) och skydd mot vegetation och gnagare. 

För att möjliggöra räddningsinsats på ett tak med solcellsmoduler ska placeringen av 
solcellsmodulerna möjliggöra framkomlighet på taket samt inte monteras nära 
takkanter och brandavskiljande gränser, se CFPA E Guideline No 37 2018-F. 

”This guideline should give guidance for the proper design, installation, operation and 
maintenance so that safe operation of photovoltaic systems can be assured.” 

CFPA E: Confederation of Fire Protection Associations Europe, är en sammanslutning 
av nationella organisationer i Europa som främst sysslar med brandförebyggande & 
skydd och även säkerhet & säkerhet och andra därmed sammanhängande risker. CFPA 
Europe är det europeiska förbundet för nationella brandskyddsorganisationer, i 
Sverige representerat av Brandskyddsföreningen. 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat en vägledning till 
räddningstjänstens personal, Operativ metodik vid insatser där det finns 
solcellsanläggningar, med beskrivningar av hur olika anläggningar kan vara utförda, 
hur de kan stängas av under en räddningsinsats på byggnaden och hur en 
räddningsinsats ska planeras. Vägledningen ger indirekt också råd avseende utförandet 
av solcellsinstallationer. 

Vid planering av solcellsinstallation på tak, finns behov av tidig kontakt med den 
kommunala räddningstjänsten för att säkerställa att lokala krav och förutsättningar 
tillgodoses. 

5.6 Taksäkerhet 
För takmonterade och väggmonterade solcellsmoduler är följande föreskrifter samt 
branschstandarder och råd aktuella. 

Föreskrifter 
Föreskrifter avseende arbetsmiljö finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete: 
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, 
även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på 
byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät. 

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete: 
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. 

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning: 
Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. De är EU-baserade och 
bygger på ett minimidirektiv från EU. 

AFS 2013:4 Ställningar: 
Föreskrifterna för ställningar gäller ställningar och väderskydd. Föreskrifterna 
innehåller till exempel materialkrav, regler för typkontroll, märkning och instruktioner 
samt regler och råd för placering och dimensionering. 

Branschstandard och råd 
Branschstandard – Taksäkerhet: 
I branschstandarden för taksäkerhet, som är utgiven av Taksäkerhetskommittén 
(www.taksakerhet.se), beskrivs vilka förutsättningar som behövs för säkra 
tillträdesvägar till tak, säker förflyttning och säkerhet vid fasta arbetsställen på tak. 
Branschstandarden ger därmed en god uppfattning om vilka taksäkerhetsanordningar 
som bör monteras på taken, det vill säga, glidskydd för stegar, väggstegar och takstegar, 
vinds- och takluckor, räcken och skyddsräcken, gångbryggor, infästningar för 
personligt fallskydd och snörasskydd, med mera för att säkerställa fallskydd på tak. 

Taksäkerhetskommittén har även givit ut ett särtryck som direkt riktar sig till arbete 
med solcellsinstallationer på tak: Särtryck ur Branschstandard Taksäkerhet. 

ADI 698 Skydda dig mot fallrisker (ADI 698), broschyr: 
Broschyren handlar om hur man ska skydda sig mot fallrisker vid byggnads- och 
anläggningsarbete. Broschyren beskriver hur man kan använda olika skydd mot fall. 
Den innehåller även information om vilka paragrafer som handlar om sanktionsavgifter 
i föreskriften byggnads- och anläggningsarbete. 
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ADI 511 Stegar – råd för steganvändning (ADI 511), broschyr: 
Broschyren innehåller råd för hur du använder stege på ett säkert sätt och ger förslag 
på alternativ som kan vara bättre i olika situationer. 

ADI 512 Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr: 
Broschyren innehåller råd om vad du ska tänka på när du arbetar med 
byggnadsställningar och vad det finns för regler. Många fallolyckor beror på ställningar 
som är dåligt byggda eller används på fel sätt. 
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6 Komponenter och utrustningar samt systemlösningar 
- Markbaserade solcellsinstallationer 
I detta kapitel redovisas Fortifikationsverkets generella kravställningar på 
komponenter och utrustningar samt ger exempel på systemlösningar och tillhörande 
arbeten, avseende markbaserade solcellsinstallationer. Kravställningarna är ett stöd 
under beredning av projekt samt i projekteringsskedet. Under beredning av projekt 
samt projektering tas projektanpassade kravställningar på komponenter och 
utrustningar fram samt utformas projektanpassade systemlösningar. Aktuell 
teknikutveckling ska beaktas. 

Redovisning nedan är uppdelad i teknikområden som motsvarar tekniska 
beskrivningsdelar som vanligtvis tillämpas i solcellsprojekt för markbaserade 
solcellsinstallationer. 

6.1 Generellt för samtliga teknikområden 

Märkning och skyltning 
Projekteringsanvisningar vad gäller märkning och skyltning, ingående i 
entreprenadarbeten, framgår av Handbok Märkning och skyltning. 

Kontroll och injustering 
Anvisningar vad gäller kontroll, ingående i entreprenadarbeten, framgår av FORTV 
mallar för Administrativa föreskrifter. 

Kontroll efter färdigställande ska utföras enligt SS-EN 62446-1. 

Teknisk dokumentation 
Generella projekteringsanvisningar vad gäller teknisk dokumentation, ingående i 
entreprenadarbeten, framgår av Handbok Teknisk dokumentation. 

Krav på teknisk dokumentation enligt SS-EN 62446-1 ska beaktas. 

För solcellsinstallationer på byggnad bör en insatsplan finnas för att stödja 
räddningstjänstens insats, se vägledning upprättad av MSB avseende Operativ metodik. 

Utbildning och information 
Projekteringsanvisningar vad gäller information och utbildning, ingående i 
entreprenadarbeten, framgår av Handbok Teknisk dokumentation. 

6.2 Mark och anläggning 

Stängsel 
Markbaserad solcellsanläggning ska omgärdas av stängsel för tillträdesskydd. 

Stängsel för tillträdesskydd ska utföras som 2 m högt industristängsel, med 
maskstorlek 50 x 50 mm och 3 mm ståltråd. Stängslets överkant ska vara med 
överklättringsskydd bestående av lämpligt antal rader taggtråd. 

Även för solcellsanläggning som placeras inom ett område med yttre tillträdesskydd 
(till exempel en garnison) bör ett, för anläggningen, specifikt tillträdesskydd övervägas. 
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Elektriska och magnetiska fält från närliggande kraftledningar kan ladda upp ett 
stängsel och göra det strömförande, vilket kan kräva spänningsutjämning eller annan 
åtgärd. Samråd bör ske med ledningsägaren avseende eventuella åtgärder i de fall 
stängslet: 

• ligger närmare än 20 meter från kraftledningen 
• är mer än 50 meter långt och går parallellt med ledningen inom ett avstånd på 

50 meter från ledningen. 

Vägar och planer 
Vägar och planer ska medge trafik med servicefordon, 3,5 ton. 

Omfattning anpassas efter lokala förhållanden och efter behov. 

Grönytor 
Vegetationen på grönytor ska planeras så den kan hållas så kort att inte 
solcellsmodulerna blir skuggade. 

Kabelskyddsrör i mark 
Kabelskyddsrör ska förläggas för samtliga kablar i mark, med undantag för 
högspänningskablar. Under körbar yta ska även högspänningskablar skyddas av 
kabelskyddsrör. 

Kabelskyddsrör ska vara enligt och förläggas enligt anvisningar i EBR-publikation 
KJ 41: 21. 

Kabelskyddsrör ska vara separata för kraftkablar respektive kommunikationskablar. 

Kabelbrunnar ska sättas vid riktningsändringar. Vid raka sträckor ska kabelbrunnar 
sättas med inbördes avstånd 75 – 100 m. 

Där kablar ska införas i byggnad eller station sätts en halvrund kabelbrunn mot 
grundmur. Kabelskyddsrör avslutas i den halvrunda kabelbrunnen. 

”Uppåtriktade” röravslut ovan mark ska undvikas. Med fördel placeras kabelbrunn 
direkt under eller invid solcellsomriktare, till exempel enligt bilaga 3. 

Tomrör förses med täcklock och övriga rör tätas med väder- och UV-beständigt 
tätningsmaterial mellan rör och kabel. Vid val av tätningsmetod ska aktuella miljökrav 
beaktas. 

6.3 Solcellsmoduler och solcellsomriktare 

Montagesystem 
De stativ som används för montering av solpanelerna ska vara särskilt avsedda för 
solcellsinstallationer och lämpade för den installationsmetod som fordras på den typ av 
mark som installationen avser. Systemet ska ha minst 10 års rostskyddsgaranti.  

Infästning av montagesystem i marken ska utföras på̊ sådant sätt att den inte påverkas 
av tjälskjutning. 

Stativens konstruktion ska möjliggöra efterjusteringar i panellutningen för att kunna 
möta framtida marksättningar. 

Avståndet mellan modulraderna ska vara anpassat för att minimera skuggning av 
solcellsmoduler, optimera områdets användning och avseende vald metod för skötsel 
av vegetation. 
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Montagesystemet ska bestå av aluminium eller stål och ska monteras efter tillverkarens 
anvisningar samt med erforderliga spalter så att så kallade ”solkurvor” inte uppstår i 
bärverk. 

Stålkonstruktioner och infästningsdetaljer ska vara varmförzinkade med 
korrosivitetsklass C4 med behandling N4.05, enligt SS-EN ISO 1461. För att undvika 
skador i materialet på grund av galvaniska strömmar beaktas materialvalet och 
montagesättet i ingående komponenter. I normala förhållanden framgår lämpliga 
kombinationer enligt tabell 2. 

 Koppar Aluminium Varmförzinkat 
stål 

Rostfritt stål 

Koppar OK - - OK 

Aluminium - OK OK OK 

Varmförzinkat 
stål 

- OK OK OK 

Rostfritt stål OK OK OK OK 

Tabell 2: Lämpliga kombinationer av metaller 

Generellt avseende elinstallation DC 
Elinstallationen ska uppfylla kraven i SS 4364000. 

Solcellsmoduler 
Solcellsmodulerna ska vara godkända enligt SS-EN 61215-serien och SS-EN 61730-
serien. Ett giltigt testcertifikat från TU�V Rheinland, VDE eller liknande ska kunna 
uppvisas som visar att solcellsmodulerna är testade och godkända enligt  
SS-EN 61215. I certifieringen ska det framgå att fabriken är inspekterad och att kontroll 
av produktionen av moduler sker kontinuerligt. Certifikatet ska även vara möjligt att 
identifiera digitalt, till exempel på http://certipedia.com eller 
http://www.vde.com/certificate. 

Produktgarantin på modulerna ska vara minst 10 år. 

För närvarande förordas monokristallina solceller, enligt serien SS-EN 61215. 

Effektgaranti på modulerna ska vara: 

• Minst 95 % av nominell effekt efter 1 år 
• Minst 90 % av nominell effekt efter 10 år 
• Minst 80 % av nominell effekt efter 25 år 

 

Solcellsmodulers toppeffekt [Wp] anges dels enligt en standardiserad testmetod STC 
(Standard Test Condition) där celltemperaturen är +25 °C och solinstrålningen är 1000 
W/m2. Eftersom temperaturen vid hög solinstrålning blir högre anges ofta också 
toppeffekten vid en högre celltemperatur, +45 °C och solinstrålning 800 W/m2. Detta 
kallas för NOCT (Normal Operation Cell Temperatur). 
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Spänningsnivå DC 
Strängar i en solcellsansläggning anpassas så att tomgångsspänningen UOC (Open circuit 
voltage) på DC-sidan blir 1500 V eller lägre, och utgör därmed per definition en 
lågspänningsanläggning. 

Solcellsomriktare anpassas till vald spänningsnivå. Normalt utförs anläggningar med 
maximal systemspänning 1000 V eller 1500 V. 

DC-kablar 
DC-kablar, speciellt långa kablar, kan komma att utgöra sändarantenner som leder ut 
störningar från solcellsinstallationen. 

Därför bör det strävas efter att utforma anläggningen så att DC-kablar förläggs 
närmaste vägen mellan solcellssträng och solcellsomriktare. Detta är också önskvärt 
med tanke på förluster i kablarna. DC-kablarna ska förläggas så att plus- och 
minusledare ligger nära varandra för att minska risken för elektromagnetiska 
störningar. Se SEK Handbok 457, kapitel 11. 

För att minska riskerna för kortslutning och ljusbågar på DC-sidan ska all 
kabelförläggning göras enligt principen för kortslutningsskyddad förläggning. Det 
innebär i korthet att kabelförläggningen ska utföras så att risken för kortslutning 
mellan plus och minus minimeras. 

Kabelförläggningen ska exempelvis vara utförd enligt följande: 

- Skyddad så att gnagare inte kan göra åverkan på kablarna, speciellt där kablar går 
ner i mark. 

- Speciell hänsyn ska tas där kablarna passerar skarpa kanter 

- Förläggning ska utföras så att kablar och kontaktdon är väl fixerade 

- DC-kablar mellan solcellsmodul och solcellsomriktare ska vara UV-beständiga 
mantlade enledarkablar särskilt avsedda för solcellsinstallationer 

- DC-kablar i mark ska förläggas i kabelskyddsrör, enligt avsnitt 6.2. 

Överspänningsskydd - DC 
Vid kabellängder på DC-kablage överstigande 280 m (längd = kabellängd från+ till – 
anslutning på omriktare) ska överspänningsskydd finnas vid anslutning mot 
solcellsomriktaren. Även vid kortare längder ska överspänningsskydd övervägas. 
Överspänningsskydd ska vara av klass II, enligt SS-EN 61643. 

Flertalet på marknaden förekommande solcellsomriktare har inbyggda 
överspänningsskydd för såväl DC- som AC anslutningar. 

Se även SS 4364000, Bilaga 712C 

Vid separat installerade överspänningsskydd bör larmkontakt för utlöst skydd finnas 
för signalering i Fortifikationsverkets överordnade styrsystem/SCADA. 

Optimerare 
För att maximera effektuttaget ur solpanelerna vid varje givet tillfälle har 
solcellsomriktare en funktion som optimerar förhållandet mellan ström och spänning 
så att maximal effekt för aktuell solinstrålning och temperatur uppnås. Denna kallas 
Maximal Power Point Tracker (MPPT). I anläggningar där solinstrålningen varierar 
mycket mellan olika solcellsmoduler till exempel på grund av skuggning kan så kallade 
optimerare, som uppfyller samma funktion som MPPT, monteras direkt vid varje 
solcellsmodul eller för grupper av solcellsmoduler. 
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Optimerare ger dock en merkostnad och har dessutom visat sig vara en källa för 
störningar. Se Försvarsmakten (FM2020-22728:17) tillsammans med 
Elsäkerhetsverket (Dnr 20EV4540) utredning om störningar från solcellssystem. 

Vid planering av solcellsinstallationer ska det eftersträvas att varje sträng som anslutes 
till en gemensam MPPT i solcellsomriktaren har samma förutsättningar för 
solinstrålning. 

Fortifikationsverkets rekommendation är att solcellsinstallationer utförs utan separata 
optimerare placerade på, vid eller i solcellsmoduler. 

Kopplingslådor 
Installationen ska utföras så att antalet kopplingspunkter minimeras. Där 
kopplingslådor erfordras ska dessa vara utförda med en kapslingsklass motsvarande 
minst IP 65 och med kopplingsplintar avsedda valt kablage. Kopplingslådor ska 
placeras så att de är tillgängliga för kontroll. 

Solcellsomriktare 
Solcellsomriktare (och tillhörande kopplingsutrustning) ska placeras intill stråk som 
ger tillgänglighet för servicefordon. 

Solcellsomriktare ska placeras så att DC-kablarnas längd minimeras samt att de är 
tillgängliga för service. Antal och placering av solcellsomriktare samt stränglängder ska 
anpassas till områdets storlek, geografi och vald spänningsnivå på DC-sidan. 
Solcellsomriktare ska vara CE-märkta. Varje solcellsomriktare ska vara möjlig att 
separat frånskilja i direkt fysisk anslutning till solcellsomriktare utan att andra 
solcellsomriktare påverkas. 

På DC-sidan av solcellsomriktaren monteras DC-frånskiljare för frånkoppling av DC-
spänning. DC-frånskiljare får ingå i solcellsomriktare. Frånskiljare på inkommande DC-
sida och utgående AC-sida om solcellsomriktare ska vara dimensionerade för 
förekommande kortslutningseffekter. Externa DC- och AC-frånskiljare ska vara 
monterade i kapslingar med en kapslingsklass av minst IP65. 

Solcellsomriktare ska ha en effektivitet på minst 98 %. 

Tillåtna intervall för DC/AC-ratio ”DC oversizing” är 85 – 130 %, detta ska dock 
stämmas av så att det är förenligt med solcellsomriktartillverkarens 
rekommendationer för den valda produkten. 

Solcellsomriktare ska leverera en trefasspänning som är anpassad till närliggande 
nätstation. 

Solcellsomriktare ska uppfylla EMC-krav enligt SS-EN 61000-serien samt säkerhetskrav 
enligt SS-EN 62109-1 och SS-EN 62109-2. 

Där jordfelsbrytare används för felskydd på växelströmssidan ska fordringarna enligt 
SS 4364000, avsnitt 712.530.3.101, tillämpas. 

Solcellsomriktare placerad utomhus ska uppfylla kraven för kapslingsklass IP65, och 
bör dessutom monteras under eller i yttre väderskydd. Princip för montage av 
solcellsomriktare utomhus framgår av bilaga 3. 

Solcellsomriktaren får inte generera DC ström på AC sidan överskridande 1 % av 
maximal fasström. 
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Solcellsomriktaren ska kunna kommunicera med Fortifikationsverkets överordnade 
styrsystem/SCADA inom aktuellt etablissement. 

Solcellsomriktare ska vara tillverkad specifikt för att ingå i system för produktion av 
elenergi med solceller. 

Solcellsomriktare ska vara utrustad med följande funktioner: 

• Automatisk start/stop-sekvenser. Vid start ska solcellsomriktare automatiskt 
rampa upp effektproduktionen under en inställbar tid. 

• Skydd för över- och underspänning 
• Skydd för anti-islanding (ö-drift): Denna funktion ska utvärderas och provas 

enligt SS-EN 62116. Undantag från detta gäller i system avsedd för ö-drift, se 
avsnitt 6.4 Särskilda driftfall. 

• Jordfelsskydd/isolationsfel på DC-sida 
• Skydd mot felaktig polaritet 
• Överspänningsskydd (kan monteras separat) 
• Internt fel 
• Överström på AC-sida 
• Överström för respektive DC-sträng 
• Display eller annat system för avläsning av produktionen och information om 

eventuellt fel 
 

Solcellsomriktare ska inte kopplas upp via extern molntjänst. 

Mätning, kontroll- och skyddsfunktioner 
För nätanslutning gäller EIFS 2018:2, SS-EN 61727 och SS-EN 62116. 

Behov av avläsning och signalering i Fortifikationsverkets överordnade 
styrsystem/SCADA ska beaktas, exempelvis: 

• Spänning, ström och effekt från respektive solcellsomriktare 
• Total producerad energi för anläggningen 
• Totala systemets momentana effekt 
• Solinstrålning och temperatur för anläggningen 
• Historik och trender för anläggningen i faktiska värden samt relaterat till 

solinstrålning och temperatur 
• Driftlarm från solcellsomriktare 
• Driftlarm från nätstation 

6.4 Elkraft samt Styr och övervakning 
Ett exempel på principiell systemlösning avseende elkraftsystem, redovisat som 
översiktsschema, framgår av bilaga 1. 

Ett exempel på principiell systemlösning avseende system för potentialutjämning, 
redovisat som översiktsschema, framgår av bilaga 2. 

Systemspänningar 
Normalt utförs solcellsinstallationen med huvudspänning 400 V på AC-sidan av 
solcellsomriktare. I större eller vidsträckta anläggningar kan högre huvudspänning (till 
exempel 690 V) övervägas för att minska kabelförluster och kabelkostnader. 
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Om solcellsinstallationen utförs med annan huvudspänning än 400 V på AC-sida 
erfordras i allmänhet en separat lokaltransformator och kopplingsutrustning i för 
övriga funktioner i elutrymmet och för andra anslutna förbrukare. 

Nätstationsbyggnad 
Ställverk och kringutrustning placeras i en uppvärmd nätstationsbyggnad för 
inomhusbetjäning av utrustningen. Stationen utförs i betong alternativt i plåt. 
Transformatorutrymme ska vara med integrerat oljeuppsamlingskärl för 
transformatorolja. På marknaden finns nyckelfärdiga nätstationsbyggnader som 
levereras direkt från tillverkande fabrik. 

Kopplingsutrustning för lågspänning 
Ställverk för sammankoppling av matningar från solcellsomriktare ska uppfylla kraven 
enligt SS-EN 61439-1 och utföras i form 4a. System TN-S. 

Märkspänning, märkström och kortslutningshållfasthet ska anpassas till anläggningens 
utförande. 

Grupper för anslutning mot solcellsomriktare utförs med fast monterade 
säkringslastbrytare. Där ansluten kabel betjänar 1 st solcellsomriktare, dimensioneras 
säkring som kortslutningsskydd för kabeln. 

Eftersom ställverket kan spänningssättas från olika källor ska samlingsskena förses 
med jordningskopplare. 

Samlingsskena ska även vara försedd med överspänningsskydd. 

Som huvudbrytare mot transformator installeras frånskiljbar effektbrytare 
dimensionerad för anläggningens märkström och märkspänning. 

Aktuell spänning, ström och effekt ska kunna läsas av på separat instrument i 
ställverkets front. 

För etablissement där installation av energilager (batterier) kan bli aktuellt, bör 
lågspänningsställverk förberedas (vara dimensionerat för och ha plats för utbyggnad) 
för anslutning av energilager. 

Krafttransformator 
Transformator ska vara anpassad mot anläggningens systemspänningar och effekt 
samt vara avsedd som step-up-transformator vid produktion av elenergi med solceller. 

Transformator ska uppfylla miljökrav enligt Ekodesigndirektivet (EU nr 548/2014). 

Övriga huvuddata: 

• Kopplingsart, Dyn11 
• Hermetisk sluten (för oljeisolerad) 
• Kylning, ONAN 
• Isolation, olja eller epoxi (oljeisolering har lägre förluster) 
• Elektrostatisk skärm mellan de olika spänningsnivåernas lindningar 

 
Transformator ska vara försedd med: 

• ventilavledare på högspänningsanslutning 
• temperaturvakt i 2 nivåer 
• tryckvakt (på transformatoreffekter 800 kVA och större, för oljeisolerad) 
• kulbultar för anslutning av jordningsdon på hög och lågspänningssida 
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Observera att för oljeisolerad transformator ska stationsbyggnad vara försedd med 
oljeuppsamlingskärl enligt svensk standard. Utrymmets ventilation ska vara utformad 
för kontinuerlig drift på min 80 % av transformatorns märkeffekt. 

Kopplingsutrustning för högspänning 
Ställverk på högspänningssidan av krafttransformator ska ha utförande, märkspänning, 
märkström och kortslutningshållfasthet anpassad mot anslutande nät. 

Ställverket ska vara fritt från svavelhexafluorid (SF6). 

Ställverket ska vara enpoligt isolerat, ha anordning för att eliminera ljusbågar eller vara 
försett med godkänd tryckavlastningskanal som mynnar utanför ställverksrum. 

Samtliga anslutna kablar ska gå att jorda med fast monterade jordningskopplare. 
Huvudkopplingsapparater ska vara frånskiljbara eller vara seriekopplade med låsbar 
frånskiljare. 

Anslutning mot transformator ska vara försedd med effektbrytare med 
överströmsskydd, kortslutningsskydd och jordfelsskydd. I de fall produktionen av 
elenergi från solceller ska vara för ö-drift eller om matande mottagningsstation saknar 
jordfelsskydd ska ställverket förses med nollpunktspänningsskydd (NUS-skydd). NUS-
skydd kräver att anläggningen förses med spänningstransformatorer på 
högspänningssidan. Observera att NUS-skydd inte redovisas i bilaga 1. 

Kabelförläggning i mark 
Samtliga kablar i mark ska förläggas i kabelskyddsrör, med undantag för 
högspänningskablar. Under körbar yta ska även högspänningskablar förläggas av 
kabelskyddsrör. 

Vid införing av kablar i byggnad eller station utförs tätning mellan grundmur och kabel. 

Kraftkablar för lågspänning 
Kraftkablar för lågspänning i mark ska förläggas i kabelskyddsrör, enligt avsnitt 6.2. 

Kraftkablar för lågspänning ska märkas och skyltas enligt Handbok Märkning och 
skyltning: 

• Märkas vid respektive anslutningspunkt 
• Skyltas ”Bakspänning” vid respektive anslutningspunkt 

 

Vid dimensionering av kablar ska förutom gällande standarder hänsyn tas till 
kostnader för inköp och förluster under anläggningens förväntade livstid. 

Systemjordning 
Till huvudjordningsskenan i nätstationen ansluts: 

• följejordlina/jordlinor som förläggs tillsammans med anslutande 
högspänningskablar 

• jordtag som anordnas i anslutning till transformatorstationen 
• ringledare, som förläggs i mark runt transformatorstationen 
• utrustning i transformatorstationen 

Princip för systemjordning framgår av bilaga 2. 
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Funktionsutjämning 
Solcellsmoduler är klass II-produkter och ska därmed inte skyddsutjämnas. Eventuell 
spänningsutjämning av solcellsmoduler ska därför betraktas som funktionsutjämning. 

Styr- och övervakningssystem 
Beträffande utförande av styr- och övervakningssystem, se Projekteringsanvisning för 
IT-infrastruktur inom byggnadsautomation. 

Beträffande utförande av mätinsamling, se Projekteringsanvisning för mätinsamling 
inom byggnadsautomation. 

Användning av molntjänster, till exempel i solcellsomriktare eller för fjärrstyrning av 
utrustning, får inte förekomma. 

Solcellsinstallationerna ska kommunicera med Fortifikationsverkets överordnade 
styrsystem/SCADA inom aktuellt etablissement. 

Produktionsdata och fellarm ansluts till Fortifikationsverkets överordnade 
styrsystem/SCADA. 

I särskilda fall kan det finnas behov av kameraövervakning. 

Kommunikationskablar i mark ska förläggas i kabelskyddsrör, enligt avsnitt 6.2. 

Speciella driftfall 
I de fall solcellsinstallationen ansluts till nät,  som utöver elkraftförsörjning från 
ordinarie nät även är försett med  alternativ elproduktion (till exempel reservkraft), 
bör bortkoppling av el som produceras av solceller ske när den alternativa 
elförsörjningen producerar el. Detta kan ofta åstadkommas mjukvarumässigt och via  
kommunikation med berörd utrustning. Start- och stoppvillkor anordnas för respektive  
berört system. Observera att annan lösning gäller vid produktion av elenergi med 
solceller avsedd för ö-drift. 

För ö-drift, det vill säga upprätthållande av drift oberoende av yttre nät, krävs att 
solcellsomriktare, ställverk och nätuppbyggnad anpassas för detta driftfall. 

För att säkerställa en kontinuerlig och uthållig elförsörjning vid ö-drift, oberoende av 
solinstrålningen, vid produktion av elenergi med solceller, ensamt eller tillsammans 
med batterier, krävs ofta en komplettering med någon form av reservkraft som svarar 
för grundlast och frekvensbalans. 
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7 Komponenter och utrustningar samt systemlösningar 
– Solcellsinstallationer på byggnad 
I detta kapitel redovisas Fortifikationsverkets generella kravställningar på 
komponenter och utrustningar samt ger exempel på systemlösningar och tillhörande 
arbeten, avseende solcellsinstallationer på byggnad. Kravställningarna är ett stöd 
under beredning av projekt samt i projekteringsskedet. Under beredning av projekt 
samt projektering tas projektanpassade kravställningar på komponenter och 
utrustningar fram samt utformas projektanpassade systemlösningar. Aktuell 
teknikutveckling ska beaktas. 

Det som redovisas i kapitel 6 avseende markbaserade solcellsinstallationer, gäller i 
stort även för solcellsinstallationer på byggnad. 

Byggnad som är försedd med solcellsanläggning förses med tydlig information för att 
stödja Räddningstjänsten vid en insats på byggnaden: 

• Skylt med följande uppgifter 
o På denna byggnad finns SOLCELLER 
o Kontaktuppgifter Jourhavande driftpersonal 
o Kontaktuppgifter Tjänsteman i beredskap, TiB 

• Märkning och skyltning av DC- och AC-frånskiljare med information om vad 
som frånskiljs 

• Insatsplan 
• Ritning som visar var solcellsmoduler finns var DC-kablar är förlagda 
• Instruktion avseende hur solcellsomriktare kan stängas ner 

Denna information bör finnas vid räddningstjänstens angreppspunkt samt vid 
solcellsomriktaren och dess manöverdon. I MSB:s vägledning finns ett förslag på vad en 
insatsplan bör innehålla. Beträffande märkning och skyltning, se Handbok Märkning 
och skyltning. 

7.1 Solcellsmoduler och solcellsomriktare 
”Solcellsmoduler och solcellsomriktare” motsvarar ofta en 
beskrivningsdel/rambeskrivning vid projekt för solcellsinstallationer på byggnad. 

Vid planering av byggnadsmonterade system bör hänsyn tas till att 
solcellsanläggningen har en tänkt livslängd på 25 år eller mer. Det är därför viktigt att 
det underliggande materialet beräknas ha minst samma livslängd. 

Vid takmonterade system är kravet på tillträdesskyddet uppfyllt om höjden på 
byggnaden, och byggnadens utformning i övrigt, skyddar mot tillträde. 

Hänsyn måste tas till att tak oftast behöver ges möjlighet för tillträde för andra 
ändamål, såsom underhåll och brandskydd, så att solcellsmodulerna placeras så att det 
finns utrymme att förflytta sig på taket. Vid större anläggningar bör panelerna delas 
upp i sektioner så fria angreppsvägar skapas. Mer om utformning och säkerhetsavstånd 
finns att läsa i CFPA E Guideline No 37 2018-F. 

Förläggning av kablage måste utföras så att det skyddas mot all förekommande yttre 
påverkan till exempel snöskottning. 

För övrigt information se SIS HB 537 - Handbok för montering av utanpåliggande 
solpaneler på yttertak. 
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8 Beredning, projektering och utförande 
Detta kapitel är skrivet för investeringsprojekt inom Fortifikationsverket där 
solcellsinstallationer ingår. 

För mera ingående stöd avseende ett systematiskt arbetssätt under 
investeringsprojektens olika faser och skeden och vilka projekthandlingar som är 
lämpliga att upprätta samt tillhörande arbetsmoment, se Handbok ProjLok. 

Inom Fortifikationsverket genomförs solcellsprojekt (projekt som domineras av 
solcellsinstallationer) ofta som ägarrelaterade investeringar. I större projekt, 
exempelvis där hela garnisoner byggs och solcellsinstallationerna redan från början 
blir en integrerad del av energiförsörjningen, kan brukarrelaterad investering vara 
aktuell. 

8.1 Fasen Bereda projekt 

8.1.1 Projektberedningsskede 

Lokalisering/Placering 
Lokalisering väljs med hänsyn till aktuella förutsättningar exempelvis: 

• Solexponering/Skuggning 
• Befintligt elnät - FORTV 
• Befintligt elnät - Elnätsföretag 
• Preliminär area [m2] 
• Preliminär effekt [kW] 
• Placering av solcellsmoduler på mark eller på tak 
• Samråd med närbelägen hyresgäst avseende placering 

o Elektromagnetisk påverkan 
o Bländning 

• Inriktningsbeslut 

8.1.2 Programhandlingsskede 

Förarbeten 
Exempel på utredningar: 

• Teknisk och ekonomisk utredning 
• Inventering av befintliga tekniska system 

o Förutsättningar utifrån Fortifikationsverkets elnät 
o Förutsättningar utifrån elnätsföretagets elnät 
o Förutsättningar utifrån överordnat Styr- och övervakningssystem 

• Geoteknisk undersökning för markbaserat solcellsinstallationer 
o Upprättas som underlag för detaljprojektering 

Upprättande av programhandlingar 
Programhandlingarna utgör den samlade förutsättningen för ett projekt och är 
samtidigt ett underlag för beslut om projektering. 

Programhandlingar upprättas gemensamt, innefattande samtliga förekommande 
teknikområden i det planerade solcellsprojektet. 
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Exempel på programhandlingar och dess innehåll: 

• Byggdelsbeskrivning strukturerad enligt BSAB-systemets byggdelstabell: 
o Kortfattad beskrivning av Mark och anläggning 
o Kortfattad beskrivning av Solcellsmoduler och solcellsomriktare 
o Kortfattad beskrivning av Elkraft samt Styr och övervakning 

• Situationsplan: 
I lämplig skala, som redovisar 
o Ytor som planeras för solcellsmoduler 
o Berörd nätstation 
o Kabelnät högspänning 

Under programhandlingsskedet beslutas vilken entreprenadform ska tillämpas samt 
beslutas om upphandlingsform. Den vanligaste förekommande entreprenadformen 
avseende system för produktion av elenergi med solceller är totalentreprenad. 

8.2 Fasen Genomföra projektering 
Detta avsnitt avser totalentreprenad, som är den vanligaste förekommande 
entreprenadformen avseende system för produktion av elenergi med solceller. 
Projekteringen i ramhandlingsskedet utförs av FORTV. Projekteringen i 
systemhandlingsskedet (om behov finns av systemhandlingar) och 
bygghandlingsskedet utförs av entreprenören. 

8.2.1 Ramhandlingsskede 
I ramhandlingar ska framgå: 

• Om systemhandlingar ska upprättas och tillhandahållas av entreprenören i 
systemhandlingsskedet och, i så fall, i vilken omfattning, se avsnitt 8.2.2. 

• Bygghandlingar som ska upprättas av entreprenören och tillhandahållas i 
bygghandlingsskedet, se avsnitt 8.2.3. 

• Märkning och skyltning som ska utföras i byggskedet, se avsnitt 8.3.1 
• Kontroll och injustering som ska utföras i byggskedet, se avsnitt 8.3.1 
• Teknisk dokumentation som ska upprättas och tillhandahållas i byggskedet, se 

avsnitt 8.3.1 
• Utbildning och information till drift- och underhållspersonal som ska 

genomföras i byggskedet, se avsnitt 8.3.1 
Exempel på ramhandlingar och dess innehåll: 

Administrativa föreskrifter 
Det är lämpligt att utföra upphandlingen av entreprenör via en prekvalificering. En 
parameter för prekvalificering kan vara att ange ett krav på producerad effekt. 

Partnering är en möjlighet för samverkan mellan FORTV och entreprenör. Som 
upphandlingsform är samordnad generalentreprenad i vissa fall lämplig. 

Till administrativa föreskrifter bifogas resultat från geoteknisk undersökning utförd 
under programhandlingsskedet (eller resultat från mera preciserade undersökningar). 
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Ramhandlingar – Mark och anläggning 
• Handlingsförteckning Mark och anläggning 
• Rambeskrivning Mark och anläggning, som ansluter till aktuell AMA 
• Situationsplan 

o Område för solcellsmoduler och tillhörande installationer 
o Befintligheter som påverkar/påverkas av entreprenadarbeten 
o Befintliga objekt som ska saneras, flyttas, demonteras respektive rivas 

Ramhandlingar - Solcellsmoduler och solcellsomriktare 
• Handlingsförteckning Solcellsmoduler och solcellsomriktare 
• Rambeskrivning Solcellsmoduler och solcellsomriktare, som ansluter till aktuell 

AMA 
• Situationsplan 

o Område för solcellsmoduler och solcellsomriktare 
o Befintligheter som påverkar/påverkas av entreprenadarbeten 

Ramhandlingar - Elkraft samt Styr och övervakning 
• Handlingsförteckning Elkraft samt Styr och övervakning 
• Rambeskrivning Elkraft samt Styr och övervakning, som ansluter till aktuell 

AMA 
• Situationsplan 

o Område för solcellsmoduler och solcellsomriktare samt berörda 
nätstationer 

o Befintligheter som påverkar/påverkas av entreprenadarbeten 
• Översiktsscheman 

o Principiellt översiktsschema Elkraft 
o Principiellt översiktsschema Potentialutjämning 
o Principiellt översiktsschema Styr och övervakning 

Bygglov 
I frågor rörande bygglov kontaktas kommunens avdelning för bygglov. 

PBL kunskapsbanken är Boverkets webbaserade handbok till Plan- och bygglagen. 
Handboken ger bland annat vägledning avseende bygglov för solcellsinstallationer på 
byggnad. 

8.2.2 Systemhandlingsskede 
För större solcellsparker eller system med högre komplexitet bör systemhandlingar 
upprättas. Vid totalentreprenad upprättar entreprenören systemhandlingar. 

För solcellsprojekt med mindre komplexitet, där beslut tagits att inte upprätta 
systemhandlingar, hänskjuts arbetsmoment enligt detta avsnitt till 
bygghandlingsskedet. 

Systemhandlingar redovisar objektets gestaltning, utformning samt tekniska 
systemlösningar. Systemhandlingar upprättas samordnat avseende systemval, funktion 
och utrymmen. Den dokumenterade samordningen i systemhandlingarna utgör ett 
underlag för detaljsamordning i bygghandlingsskedet. 
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Systemhandlingar nyttjas normalt till följande: 
• Dokumentation av samordnade systemlösningar 
• Entreprenörens redovisning för FORTV 
• FORTV Redovisning för närbelägna hyresgäster 

 

Redovisning av systemhandlingar sker med samordnad datering av samtliga i 
entreprenaden ingående uppdragsområden. Systemhandlingar redovisas samlade med 
en gemensam handlingsförteckning. 

Redan under systemhandlingsskedet kan det vara lämpligt att anlita konsult för 
byggledning och kontroll, se avsnitt 8.3.1. 

Exempel på systemhandlingar och dess innehåll: 

Systemhandlingar – Gemensamt 
• Handlingsförteckning 
• Systembeskrivning, samordnad 

o Kort redovisning av mark- och anläggningsarbeten 
o Redovisning av anläggningar, exempelvis montagestativ, stängsel 
o Redovisning av solcellsmoduler, solcellsomriktare och tillhörande 

utrustning samt förläggning av solcellssträngkablar 
o Redovisning av elkraft, respektive ingående system 
o Redovisning av styr och övervakning, respektive ingående system 
o Fabrikat och typ av solcellsmoduler och solcellsomriktare 
o Fabrikat och typ av nätstationsbyggnad, ställverk och krafttransformatorer 
o Gränssnitt mot befintliga system 

• Funktionsbeskrivning, samordnad 
o Solcellsomriktare och annan utrustning 
o Elkraft, respektive ingående system 
o Styr och övervakning, respektive ingående system 

Systemhandlingar – Mark och anläggning 
• Situationsplan 

o Modell över aktuellt område (baserad på FORTV GIS, där GIS finns) 
o Geografiska avgränsningar – Ytor för solcellsinstallationer 
o Befintliga objekt 
o Preliminär placering av stängsel, grindar, vägar och servicestråk 
o Utförande av montagestativ 

Systemhandlingar - Solcellsmoduler och solcellsomriktare 
• Situationsplan 

o Preliminära placeringar av solcellsmoduler 
o Preliminära placeringar av solcellsomriktare 

• Scheman 
o Visande respektive solcellsomriktare och antalet anslutna solcellssträngar 
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Systemhandlingar - Elkraft samt Styr och övervakning 
• Situationsplan 

o Preliminär placering av nätstation 
o Preliminära kabelstråk i mark 

• Översiktsscheman 
o Översiktsschema Elkraft, med detaljeringsnivå motsvarande bilaga 1. 
o Översiktsschema Potentialutjämning, med detaljeringsnivå motsvarande 

bilaga 2. 
• Driftkort 

o Principiellt driftkort Styr och övervakning 

8.2.3 Bygghandlingsskede 
Under bygghandlingsskedet upprättas bygghandlingar. Vid totalentreprenad upprättar 
entreprenören bygghandlingar. 

Redan under bygghandlingsskedet kan det vara lämpligt att anlita konsult för 
byggledning och kontroll, se avsnitt 8.3.1. 

Exempel på bygghandlingar och dess innehåll: 

Bygghandlingar – Mark och anläggning 
• Situationsplan 

o Modell över aktuellt område (baserad på FORTV GIS, där GIS finns) 
o Befintliga objekt som behålls 
o Kabelbrunnar och kabelskyddsrör 
o Stängsel, grindar, vägar, servicestråk, va-system och andra 

anläggningsobjekt 
o Markschakt 

• Sektioner 
o Markschakt 

Bygghandlingar - Solcellsmoduler och solcellsomriktare 
• Funktionsbeskrivning (gemensam med Elkraft samt Styr och övervakning) 
• Skyltlista för märkning 
• Situationsplan 

o Solcellsmoduler, med redovisning av respektive solcellsträng 
o Solcellsomriktare 

• Detaljer 
o Montage solcellsomriktare 
o Förläggning av solcellssträngkablar 

Bygghandlingar - Elkraft samt Styr och övervakning 
• Funktionsbeskrivning (gemensam med Solcellsmoduler och solcellsomriktare) 
• Skyltlista för märkning 
• Situationsplan 

o Elkraft 
o Potentialutjämning 
o Styr och övervakning 
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• Översiktsscheman 
o Översiktsschema Elkraft 
o Översiktsschema Potentialutjämning 

• Kabellista 
o Kablar i mark 

• Driftkort 
o Driftkort Styr och övervakning 

• Kretsscheman 
o Kopplingsutrustning 

8.3 Fasen Genomföra byggnation 

8.3.1 Byggskede 
Entreprenadarbeten genomförs. 

Teknisk dokumentation 
Följande är ett komplement till Handbok Teknisk dokumentation. 

Relationshandlingar 
Entreprenören omarbetar samtliga bygghandlingar till relationshandlingar. 
Relationshandlingar ska överensstämma med verkligt utförande och funktion. 

Kontrolldokument, intyg o d 
Entreprenören tillhandahåller kontrolldokument, intyg och dylikt. 

Produktdokumentation 
Entreprenören tillhandahåller produktdokumentation, exempelvis: 

• Tillverkarens datablad, broschyrer och dylikt för respektive 
utrustning/produkt 

• Tillverkarens beskrivningar, ritningar, instruktioner och dylikt för respektive 
utrustning/produkt 

Drift- och underhållsinstruktioner 
Entreprenören tillhandahåller sammanhållna drift- och underhållsinstruktioner för 
solcellsinstallationen i sin helhet, innehållande exempelvis: 

• Instruktioner avseende driftläggning 
• Instruktioner avseende arbete på anläggningen 
• Periodicitet avseende underhållsåtgärder 

Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 
Beträffande utbildning och information till drift- och underhållspersonal, se Handbok 
Teknisk dokumentation. 

Byggledning och kontroll 
Under byggskedet utförs byggledning och kontroll. 

Redan under systemhandlingsskedet och bygghandlingsskedet kan det vara lämpligt 
att anlita konsult för byggledning och kontroll, se avsnitt 8.2.2 respektive avsnitt 8.2.3. 
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8.3.2 Dokumentationsskede 
Med teknisk dokumentation från totalentreprenören som grund upprättas följande: 

Brandskyddsdokumentation 
Upprättas där så är tillämpligt. 

GIS 
GIS upprättas med projektets tekniska dokumentation som underlag. 

Teknikinformation 
För etablissement där det finns en elförsörjningsinstruktion kompletteras och 
revideras den befintliga elförsörjningsinstruktionen med projektets tekniska 
dokumentation som underlag. 
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