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Sammanfattning
Detta examensarbete har genomförts tillsammans med Umeå Energi och behandlar ett av deras 

kunders problem. En specifik gång- och cykelvägstunnel har varit ämne för klagomål från allmänheten 

på grund av att dess belysning släcks under dagtid. Under vissa perioder på dygnet upplevs tunneln 

som mörk och otrygg. I dagsläget styrs tunnelbelysningen tillsammans med andra delar av 

gatubelysningen av en ljussensor och önskemål finns att installera ett batterilager som försörjer 

tunnelbelysningen under den tiden som den ordinarie strömförsörjningen är avstängd. 

Då gatubelysningen utöver att vara avstängd periodvis över dagen även är helt avstängd under hela 

juni och halva juli krävdes även en solpanel för att försörja belysningen under den tiden. Solkraft valdes 

mycket på grund av det faktum att den producerar som mest under den tid som anläggningen inte har 

någon typ av fast strömförsörjning men även med tanke på kundens önskan om att jobba med förnybar 

energi. 

För att leva upp till Trafikverkets riktvärden behövdes enligt utförda mätningar bara en lite del av 

belysningens fulla effekt användas. Då armaturerna var förberedda för Dali och anläggningen önskades 

hållas så liten som möjligt föreslogs rörelsesensorer som både stänger av belysningen när det inte 

befinner sig någon i tunneln men även inte höjer belysningen mer än nödvändigt. Batterier 

dimensionerades utefter förväntad belastning och givna effektförluster.  

För att utvärdera solpanelens förmåga att täcka in anläggningens behov simulerades anläggningen i 

Polysun. De 37 kWh/månad som solpanelen på 300 Wp genererar under sommaren räcker till 14 

timmar belysning per dag vilket anses räcka under den tidsperioden baserat på tunnels användning. 

Kretsschema med komponentlista, kabellista och en föreslagen layout producerades i PCSchematics 

för att visa på en typ av lösning.  

I övrigt rekommenderades det att måla tunneln i ljus färg för bättre förmåga att reflektera ljus. 

Möjligtvis skulle det kunna leda till att belysningen kan dimras ner ytterligare. 



Abstract 
This bachelor thesis has been carried out along with Umeå Energi and addresses one of their clients' 

problems. A specific tunnel used for walking- and cycling traffic has been the subject of complaints 

from the public because its lighting is switched off during the daytime. During certain periods of the 

day, the tunnel feels dark and unsafe. Currently, the tunnel lighting is being controlled, alongside with 

other parts of the street lighting, by a light sensor. There is a desire to use battery storage to supply 

the tunnel lighting during the time when the power is turned off. 

Since the street lighting in addition to being switched off periodically throughout the day is also 

completely shut down throughout June and half of July, a solar panel was required to provide energy 

to the luminaires during that time. Solar power was chosen partly because of the fact that it produces 

the most amount of energy during the time the facility has no type of power supply but also in view of 

the customer's desire to work with renewable energy. 

In order to live up to the Traffic Authority's guideline values, only a small part of the power was 

required. The luminaires were prepared for Dali and since the facility was desired to be as small as 

possible, motion sensors that both turn off the lighting when there is no one in the tunnel but also 

does not raise the lighting more than necessary was suggested. Batteries were dimensioned upon 

expected load and given power losses. 

To evaluate the solar panel's ability to cover the luminaires needs, simulations was made in Polysun. 

The 37 kWh/month that the 300 Wp solar panel generates during the summer is sufficient for 14 hours 

of lighting per day, which is considered enough for the time period based on the tunnel usage. Circuit 

diagram with component list, cable list and a proposed layout were produced in PCSchematics to 

display one type of solution. 

In addition, it was recommended to paint the tunnel in a bright color to better reflect light. Possibly, it 

could lead to a further reduction of the illumination. 



Förord 
Detta examenarbete har genomförts i samarbete med Umeå Energi AB och är en examinerande uppgift 

för Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik vid Umeå Universitet. Projektet utfördes under 

perioden 2017-03-27 till 2017-05-31 i Umeå. 

Att skriva denna rapport har varit givande och utmanande. Fastän skolan har sitt syfte så kan inget 

ersätta arbetslivet för att visa hur saker faktiskt fungerar. 

Jag vill tacka alla på Umeå Energi för den trevliga arbetsmiljö och prestigelöshet som funnits, men i 

synnerhet min handledare, Marcus Bigren, för den tid han lagt ner som har gjort denna rapport möjlig. 

Jag vill även tacka min handledare på Umeå Universitet, Nils Lundgren, för hans engagemang och 

vägledning. 

I övrigt vill jag rikta ett tack till min bättre hälft, men även mina studiekamrater i Umeå, som har gett 

mig det stöd och den motivation jag behövt för att genomföra denna utbildning. Att läsa på distans 

kan vara ensamt men ni har alla funnits där att vända sig till under de stunder som jag kört fast. 

Anton Strandberg 

Umeå, maj 2017   



Innehållsförteckning 
1 Inledning .......................................................................................................................................................... 1 

1.1 Problembeskrivning ............................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ....................................................................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsningar ........................................................................................................................................ 2 

2 Teori ................................................................................................................................................................ 3 

2.1 Solceller ................................................................................................................................................. 3 

2.1.1 Solceller i Sverige .......................................................................................................................... 3 

2.1.2 Solcellers uppbyggnad .................................................................................................................. 3 

2.1.3 Solcellers verkningsgrad ............................................................................................................... 4 

2.2 Batteriteknik .......................................................................................................................................... 5 

2.2.1 Batterityper ................................................................................................................................... 5 

2.3 Växelriktare............................................................................................................................................ 6 

2.4 Likriktare ................................................................................................................................................ 7 

2.5 UPS......................................................................................................................................................... 7 

2.6 Rörelsesensorer ..................................................................................................................................... 9 

2.7 DALI........................................................................................................................................................ 9 

2.8 Installation ............................................................................................................................................. 9 

3 Genomförande .............................................................................................................................................. 11 

3.1 Effekt- och ljusmätningar .................................................................................................................... 11 

3.2 Batteridimensionering ......................................................................................................................... 12 

3.3 Solcellssimulering ................................................................................................................................ 13 

3.4 Materielval ........................................................................................................................................... 14 

3.5 Anläggningsförslag ............................................................................................................................... 14 

4 Resultat ......................................................................................................................................................... 15 

4.1 CAD ...................................................................................................................................................... 15 

4.2 Komponenter och kostnader ............................................................................................................... 15 

5 Diskussion ...................................................................................................................................................... 17 

6 Referenser ..................................................................................................................................................... 19 

7 Bilagor ........................................................................................................................................................... 21 

7.1 Bilaga 1, kostnadsunderlag .................................................................................................................. 21 

7.2 Bilaga 2, CAD-ritning ............................................................................................................................ 23 

7.3 Bilaga 3, Polysun-simulering 1, panel vinklad 90° ............................................................................... 37 

7.4 Bilaga 4 Polysun-simulering 2, panel vinklad 45° ................................................................................ 40 

7.5 Bilaga 5, Polysun-simulering 3, panel vinklad 0° ................................................................................. 43 



1 
 

1 Inledning 
Få delar spelar en sådan central roll i att få vara liv att flyta på som elektriskt energi. Den tänder våra 

lampor, värmer vår mat och driver våra datorer och mobiler, hemma så som på jobbet. För en del av 

oss driver den till och med våra bilar och bussar samt håller våra hus varma. Vanligtvis ser man det 

som en självklarhet att det alltid finns spänning att tillgå och för vissa kan paniken uppstå rätt fort om 

mobiltelefonen skulle sluta fungera utan något närliggande uttag att ladda den i. Ärligt talat är nog 

paniken inte långt borta för någon om strömmen skulle försvinna under längre tid under vintern om 

man lever i ett nordligt klimat. Så pass många av våra samhällskritiska funktioner använder elektricitet 

att våra liv knappt skulle kännas igen om den försvann. 

 

Detta är förstås känt även om det inte är något som gemene man går och tänker på. Fastän elavbrott 

inte hör till det vanliga i det moderna Sverige används backup-system på flertalet ställen. En 

operationssal får inte tappa belysning eller instrument mitt i ett ingrepp och bortsett från sjukhus 

använder även serverhallar, elnätsföretag och andra användare av kritisk utrustning denna typ av 

teknik. Ibland räcker det med en generator som går igång när anläggningen blir spänningslös medan i 

andra fall så används batterilagring. Allt för att inte bli tagen på sängen när den ordinarie 

strömförsörjningen fallerar.  

 

Tekniken som finns idag är väl beprövad men den förbättras ständigt för att öka dess effektivitet, 

funktion och användarvänlighet. Vilken teknik som används beror på tillämpning och en typ av 

anläggning passar inte till alla applikationer. 

 

1.1 Problembeskrivning 
Projektet grundades i behovet av belysning i en gång- och cykeltunnel även under dagtid. 

Gatubelysningen i Umeå Kommun styrs av ljussensorer som, när de märker att det blir allt för mörkt, 

tänder belysningen. När gatubelysningen släcks på morgonen eller inte än hunnit tändas på kvällen 

upplevs tunneln som mörk och otrygg. Det enklaste sättet att åtgärda detta skulle vara att gräva ner 

en ny strömförsörjning men den närmaste fasta anslutningspunkt är närmare 200 meter bort och att 

gräva ner den skulle medföra stora kostnader, speciellt då asfalt måste brytas upp under en större del 

av sträckan. 

 

1.2 Syfte 
Projektet syftar till att personer som passera tunneln ska uppleva den som trygg under alla tider på 

dygnet. Umeå Kommun vill därför ha en lösning för belysning av tunneln under dagtid. Lösningen ska 

följa kommunens önskemål om att använda sig av ny teknik och förnybar energi (Umeå Kommun, 

2016). Därför har arbetet i första hand fokuserat på en lösning baserad på batteri och solceller. Utöver 

detta kan lösningen, om den bedöms bra nog, användas till andra typer av projekt där fast försörjning 

är svår eller orimlig att frambringa. 
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Målet med projektet är att presentera en lösning som: 

 

• Uppfyller kunds önskemål om att använda de önskade teknikerna genom att implementera 

solcellsförsörjd belysning med batteribackup och närvarostyrning. 

• På ett säkert sätt försörjer tunnelbelysningen under all den tid som den ordinarie försörjningen 

är borta. 

• Jämför kostnaden för att implementera ett batterilager mot kostnaden för att gräva ner en 

kabel som ger en permanent strömförsörjning. 

 

1.3 Avgränsningar 
Då projektet var tidsbegränsat till två månader så bestämde detta djupet på rapporten. Alla typer av 

lösningar granskades inte, utan arbetet avgränsades till att undersöka två typer av lösningar. Den ena 

var att implementera ett batterilager och för att sätta den lösningen i perspektiv så undersöktes även 

alternativet att gräva ner kabel. 
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2 Teori 
I detta avsnitt beskrivs genomgående de olika komponenter som antingen uttryckligen ingick i 

önskemålen eller som tillkom på grund av önskemålen och var ett måste för att presentera en komplett 

lösning. Här beskrivs även annan information för att underlätta att följa med i de resonemang som 

fördes. 

 

2.1 Solceller 
Eftersom att solceller behöver sol så är det en allmän uppfattning att de måste placeras på varma 

breddgrader där det är gott om soltimmar. Visst är det på dessa platser som det enklast går att få god 

ekonomi i projekten men på senare tid har det kommit flertalet rapporter som talar om att det går att 

få solceller i nordiska klimat att fungera väl och det har även genomförts projekt som backar upp det 

hela. Antalet soltimmar är inte så få som många tror och om man kan lösa problemen med snö och is 

så går det att göra solkraft i norr till en lönsam historia menar forskare (Nordic Energy Research, 2011).  

 

2.1.1 Solceller i Sverige 

Sveriges första MW-solkraftspark invigdes år 2014 i Västerås. Lite längre norrut byggdes år 2015 

Nordens största solcellsvägg i Örnsköldsvik på 370 kW och fler projekt ligger i startgroparna även uppe 

i norra Sverige. Intresset för solceller ökar för varje år, i årsskiftet 2014/2015 fanns det närmare 80 

MWh installerat i Sverige och siffran ökar exponentiellt för tillfället (Energimyndigheten, 2015). Detta 

är möjligt då Sverige ökar sin produktion från en relativt låg nivå och är med största sannolikhet ett 

resultat av att tekniken blivit betydligt billigare på senare år (forskning.se, 2016).  

 

 
Figur 1, Summerad samt årlig installerad effekt från solceller i Sverige (Lindahl, 2015) 

Figur 1 visar hur solenergin ökar i snabb takt. Varje år under den senaste tiden har medfört en 

fördubbling av installerad effekt från solceller i Sverige. Dock stod den bara för 0,2 % av Sveriges totala 

installerade effekt på 39 563 MW även om de utgjorde cirka 2,8 % av de 1 290 MW som installerades 

under 2014 (Svenska Kraftnät, 2015).  

 

2.1.2 Solcellers uppbyggnad 

En solcell består av någon typ av halvledare, vilket ofta är kisel. Genom att dopa kisel, vanligtvis med 

fosfor och bor, kan det skapas ett underskott av elektroner på ena sidan och ett underskott på den 
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andra. Om då de olika sidorna kopplas ihop med en ledare så finns där en krets där elektronerna bara 

kan gå åt ett håll på grund av underskottet på den ena sidan och överskottet på den andra. Men 

elektronerna rör sig inte av sig själva utan kräver energi för att förflytta sig. Om halvledaren blir belyst 

kan fotonerna från solen absorberas av halvledaren. Elektroner kommer då att bli exciterade, det vill 

säga att de hoppar till ett skal som motsvarar en högre energinivå. Detta leder till en ström i 

backriktningen (Penthon, 2017). Vanligtvis är spänningen från en solcell rätt låg men för att få önskad 

spänning kan ett flertal celler seriekopplas. 

  

2.1.3 Solcellers verkningsgrad 

Hur stor anläggning är då lämplig att välja? Solceller går att köpa från bara några watt och de som gör 

stora anläggningar köper flertalet moduler upp till MW-storlek. Förstås begränsar ytan där solpaneler 

ska monteras men projektören behöver också tänka på andra saker som begränsar vilken effekt en 

anläggning faktiskt producerar.    

 

Det går att hitta rapporter som varnar för att den verkliga effekten kan visa sig vara betydligt mindre 

än de som man väntat sig. När en kund installerar 100 W solkraft förväntar den sig ofta att det är just 

det som den kommer att leverera, vilket inte är hela sanningen (California Energy Commission, 2001): 

  

• Det finns en ± 5 % tolerans vid tillverkning av en solpanel vilket gör att en 95 W panel får 

fortfarande kallas för 100. Leta efter paneler märkta med ”plussortering” eller ”positiv tolerans 

”för att undvika detta. 

• Temperatur kan sänka din cells verkningsgrad och mitt på dagen under en varm dag kan till 

exempel kristalinceller bli så varma att det sänker verkningsgraden. Detta kan sänka effekten 

med en faktor 0,89. 

• Smuts och damm gör, även om de tvättas och blir avsköljda av regn, att man över året får räkna 

ner effekten med en faktor 0,93. 

• Att cellerna aldrig riktigt producerar lika och impedansförluster i ledningar brukar göra att man 

får räkna ner effekten med en faktor 0,95. 

• Växelriktare brukar ha en verkningsgrad på cirka 93 %, detta skiljer dock mycket mellan olika 

modeller.  

Sammanfattningsvis medför detta att 100 W × 0,95 × 0,89 × 0,93 × 0,95 × 0,93 = 69 W. Detta är den 

lägsta verkningsgraden som en anläggning bör ha utan installations- eller tillverkningsbrister när solen 

skiner på en molnfri dag i en perfekt vinkel. Detta bör förstås tas i beaktande när en solcellsanläggning 

dimensioneras.  

 

MPPT (Maximum Power Point Tracker) är en teknik som anpassar utspänningen från solcellerna för 

bättre verkningsgrad. MPPT-regulatorn tillför inte magiskt effekt som inte finns där men tar tillvara på 

effekten på ett bättre sätt. En modul ger under långa stunder en hög spänning vilket i sin tur medför 

onödiga förluster. Vissa påstår att det medför effektökningar på upp till 35 % men i verkligheten ligger 

de normalt betydligt lägre än så (24 Volt, 2017). MPPT-tekniken är dyrare men kan vara värd att 

investera i, speciellt i större anläggningar. Vanligtvis används PWM-tekniken som står för Pulse Width 

Modulation och innebär att regulatorn klipper upp likspänningen i korta impulser. Längden på dessa 

impulser anpassas till hur mycket effekt som behövs för tillfället.  

 

Solceller klassas som intermittent kraftproduktion tillsammans med till exempel vindkraft. Detta 

betyder att den är periodisk eller bara förekommer då och då. Det kanske inte låter så farligt men det 
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är förmodligen solcellernas största problem. När energi måste konsumeras i samma ögonblick som 

den produceras så innebär den typen av energi tekniska utmaningar för anläggningsinnehavaren. 

 

2.2 Batteriteknik 
Där strömförsörjningen är intermittent är energilagring en nödvändig komponent för att kunna 

utnyttja anläggningen kontinuerligt. Detta är inget nytt, det finns ett flertal sätt att lagra energi och 

det pågår mycket forskning i ämnet. Det är även vanligt att använda sig av lagring i form av mekanisk- 

eller kemisk energi (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2015). Då samhället generellt går mot 

större användning av förnybar energi och då även detta arbete fokuserar på lagring av elektrisk energi 

så står batterier i fokus. 

 

Tekniskt sett är en ackumulator eller sekundärbatteri de rätta orden för att beskriva en spänningskälla 

som inte är kasserad efter att den är urladdad utan kan återställas genom att laddas upp igen. I folkmun 

används dock ordet batteri för att beskriva både de spänningskällor som går att laddas upp likväl de 

som inte har den egenskapen, ett så kallat primärbatteri. Även i denna rapport används ordet batteri 

för att beskriva båda dessa typer. 

 

Batterier har funnits i hundratals år och liksom teknik i allmänhet utvecklas batterier i en hög takt. Det 

finns en mängd faktorer som bör tas i beaktande när batterisystem ska väljas. Vilken energimängd 

behöver batteriet kunna hålla? På vilket sätt kommer det att dra ström och laddas? Hur stort får 

batteriet vara och hur mycket får det väga? Vilken är den önskade livslängden och hur mycket får det 

kosta? Behövs snabbladdning och vilka temperaturer kommer batteriet att befinna sig i under laddning 

och urladdning? Hur täta serviceintervaller är godtagbara? 

 

2.2.1 Batterityper 

Det finns ett flertal olika batterier att tillgå och de har alla olika egenskaper, här listas några av de 

vanligaste (Celltech, 2017): 

 

• Blybatterier (VRLA, AGM, GEL) klarar stora strömuttag under kortare tider men med låg 

strömförbrukning är att föredra för att utnyttja batteriet maximalt. De innehåller som namnet 

föreslår stora mängder bly och energitätheten är förhållandevis låg, kring 30-50 Wh/liter. 

 

• Nickel-Kadmium (NiCd) klarar även de höga strömuttag kortvarigt. Nickel-Kadmiumbatterier 

går att montera ihop till valfri form vilket gör dem smidiga. En nackdel är minneseffekten vilket 

gör att om de exempelvis vid ett flertal tillfällen laddas när det är en viss procentsats kvar av 

batteriet kommer dessa procent att ’dö bort’ och sänka batteriets ursprungliga kapacitet.   

 

• Nickel-Metallhybrid (NiMH) har en relativt hög energitäthet på kring 290-340 Wh/liter. De har 

dock en hög självurladdning och kan inte hantera lika höga strömmar som blybatterier eller 

NiCd. De har också en minneseffekt fastän den är lägre än hos närbesläktade NiCd. 

 

• Litium-jon och Litium-polymer börjar bli väldigt vanliga och används till exempel i 

mobiltelefoner eller andra applikationer där batteriets storlek är viktig, detta då dessa ligger i 

topp när det gäller energitäthet. De är en dyr teknik men bland andra fordonsindustrin hjälper 

till med att pressa ner priserna. Dessa har heller ingen minneseffekt men bör förstås som alla 

andra typer varken överladdas eller djupurladdas.  
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De batterityper som är vanligast att använda för solceller är AGM (Absorbed Glass Mat) och GEL men 

till viss utsträckning även Li-Ion (Batteriexpressen, 2017). Vilket av dem som väljs beror mycket på hur 

kompakt lösning som eftersträvas fastän även andra saker spelar in. De båda gör sitt jobb väl men 

blytekniken är som beskrivet stor och tung. Om utrymme finns brukar vanligtvis ändå dessa väljas då 

prisskillnaden är markant. 

 

Batteriers kapacitet anges normalt i amperetimmar (Ah) men att bara jämföra hur många 

amperetimmar ett batteri kan lagra ger inte nödvändigtvis en rättvis bild. Beaktan bör även tas till vid 

vilken urladdningstid som denna kapacitet är uppmätt. Ett batteri kan exempelvis leverera 220 Ah vid 

20 timmars urladdning men bara 195 Ah vid 10 timmars urladdning för att sedan leverera 160 Ah vid 

5 timmars urladdning (Batteriexpressen, 2017). Generellt gäller att ju mer ström du tar ut kontinuerligt, 

desto mindre ström kan du ta ut totalt. Belastas batteriet under en längre tid kommer det att finnas 

mer energi till förfogande. Detta betyder också att en batteritillverkare i sin märkning kan påstå att 

dess batteri är på 210 Ah då de mätt fram detta under 100 timmars urladdning. En annan tillverkare 

kan ha ett batteri på 200 Ah som de mätt fram under 8 timmars urladdning. Kollar man bara på antalet 

amperetimmar kan man lätt tro att det första batteriet har högre kapacitet fastän detta förmodligen 

inte är fallet. 

 

En annan sak som bör tas i beaktande är hur mycket av batteriets kapacitet som används innan detta 

laddas igen. Gel Och AGM har vanligtvis en rekommenderad urladdningsgrad på cirka 80 % 

(Batteriexpressen, 2017) vilket betyder att du bör lämna minst 20 % av batteriets kapacitet kvar, annars 

riskeras att batteriet tar skada och/eller tappar prestanda. Men det finns vissa tillverkare som hävdar 

sig ha en urladdningsgrad på upp till 100 % (Tesla, 2017). 

 

2.3 Växelriktare 
Både batterier och solceller lämnar ifrån sig likspänning. Likspänning har sina fördelar. Till exempel så 

kräver den ingen infasning, ger inte upphov till några reaktiva strömmar och ger låga förluster vid 

långdistansöverföringar. Men växelspänning har också sina fördelar, till exempel att den är 

transformerbar att växelströmsmotorer och generatorer ofta är effektivare samt att den ger möjlighet 

till gnistsläckning under nollgenomgång. Slutsatsen blir att vi behöver kunna omvandla mellan 

likspänning och växelspänning för att kunna nyttja alla de olika fördelarna. För att omvandla från 

likspänning till växelspänning behövs en växelriktare. 

 

 
Figur 2, skillnaden mellan en ren och en modifierad sinuskurva 
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Växelriktaren hackar upp likspänningen vid tusentals tillfällen per sekund och skapar ett pulståg som 

sen vanligtvis transformeras. Detta delvis för att den ska nå rätt spänning men också för att 

transformeringen bidrar till filtreringen. Målet är att få en så pass ren sinuskurva som möjligt som inte 

är kantig men också att slippa undan de övertoner som kraftelektronik ofta orsakar.  

 

I figur 2 syns det en röd modifierad sinusvåg. Detta är en av de allra enklaste former av växelriktning 

och fungerar inte heller på all typ av utrustning. Den går dock att göra med fler spänningsnivåer än 

bara de tre som syns i figuren och ju fler nivåer som används desto renare sinuskurva kan framställas.  

     

2.4 Likriktare 
För att omvandla växelspänning till likspänning kan detta göras relativt enkelt med dioder och en 

kondensator för lägre effekter. En diod är i sig en likriktare på det sätt att den släpper igenom ström 

åt det ena hållet men inte det andra. Det räcker egentligen för att se till spänningen bara får en viss 

polaritet men det enda den gör är att klippa bort halva sinuskurvan och för att få en kontinuerlig 

spänning krävs att de kopplas i en så kallad brygga.  

 

 
Figur 3, Likriktarbrygga med glättningskondensator 

Detta räcker ofta för små effekter men i dagsläge ser man ofta mer effektiva och avancerade lösningar. 

De primärt switchade nätaggregaten hackar, efter likriktningen som sker i bryggan, upp likspänningen 

till en pulsbreddsmodulerad kantvåg men hög frekvens. Detta utförs vanligen med en transistor. 

Denna kantvåg transformeras med en ferrittransformator för att sedan filtreras igen. Ofta återkopplas 

utspänningen för att reglera transistorn (ON Semiconductor, 2014). 

 

Att använda en högre frekvens än de 50 Hz som finns på elnätet gör att transformatorn kan tillverkas 

betydligt mindre och lättare. Detta betyder också att de blir mycket billigare att tillverka för större 

effekter. Däremot skapar kraftelektronik ofta störningar på nätet och om de inte är tillverkade korrekt 

så kan de till exempel orsaka flimmer i belysning eller andra typer problem. 

 

2.5 UPS 
En UPS (Uninterruptible power supply) är en säkerhetsanordning för att garantera dess innehavare 

ström. I Sverige är vi bortskämda med ett väl fungerande elnät men även om avbrotten kommer långt 

isär så kan de fortfarande innebära stora problem när de väl uppkommer. En UPS flätar ihop flera av 

de tekniker som beskrivits tidigare i teoriavsnittet. Hur dessa är sammankopplade kan variera men 

komponenterna är i stort sett desamma. En UPS försörjs vanligtvis av 230/400 V växelspänning som i 

en laddningsregulator likriktas och används för att ladda upp eller, om batteriet är fulladdat, 

underhållsladda. Då den likspänning som används av batteriet skiljer sig från den spänning som 

används i nätet så finns även en växelriktare för att omvandla tillbaka till växelspänning. 



8 
 

 

En UPS kan finnas i två olika utföranden, som Online-UPS eller Offline-UPS. Skillnaden ligger i hur de är 

sammankopplade.   

 
Figur 4, Offline-UPS med inkommande ström 

 

 
Figur 5, Offline-UPS under strömavbrott 

En offline-UPS under normalt tillstånd ser ut som i figur 4 där det syns hur nätet förser lasten med 

ström samtidigt som den håller batteriet laddat. När strömmen går, vilket visas i figur 5, detekteras 

detta varpå batteriet via växelriktaren kliver in och försörjer lasten. Batteriet har nu ingen laddning. 

 

 
Figur 6, Online-UPS med inkommande ström 

 
Figur 7, Online-UPS under strömavbrott 

En online-UPS under normalt tillstånd ser ut som i figur 6 som visar hur nätet laddar batteriet medan 

batteriet försörjer lasten via växelriktaren. När strömmen går, vilket visas i figur 7, fortsätter batteriet 

att försörja lasten fastän laddningen upphör.  

 

Det finns givetvis fördelar och nackdelar med de respektive uppläggen. En offline-UPS har en högre 

verkningsgrad och en längre livslängd då växelriktare och batteri inte används i normal drift. Däremot 

kan vissa känsligare utrustningar få problem vid övergången från normalt tillstånd till strömavbrott då 
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detta innebär en kort spänningsfall, vanligen bara på ett tiotal millisekunder (Fisher, 2017). Det 

spänningsfallet byggs bort med en online-UPS så om utrustningen är väldigt känslig är en online-lösning 

att föredra. Nackdelen blir då dess höga pris, lägre verkningsgrad och något kortare livslängd. Det är 

dessutom väldigt få typer av användningsområden som offline-UPS:er inte klarar nuförtiden.  

 

2.6 Rörelsesensorer 
Rörelsesensorer kommer i ett flertal olika former. De kan förstås användas till att larma för inbrott 

eller räkna bantalet besökare i en butik men i det här fallet är ska de styra armaturer. De är vanligtvis 

optiska eller akustiska och de kan reagera på antingen närvaro eller frånvaro. I slutändan betyder de 

dock ungefär det samma för dig som innehavare, du behöver inte aktivt trycka på någon knapp för att 

starta eller stänga av din funktion. Främst brukar dessa användas som en energibesparande åtgärd och 

placeras ofta för att tända belysning på allmänna toaletter, tvättstugor och korridorer eller öppna 

dörrar på affärer eller garage.  

 

Hur mycket som går att spara varierar naturligtvis från fall till fall, i ovanliga kan det även öka 

användningen om sensorn har en tendens att felregistrera rörelser eller om anläggningen redan 

utnyttjades optimalt. Det ska också kommas ihåg att även rörelsesensorer drar effekt även om den 

generellt sett är väldigt liten, ofta till och med försumbar. 

 

2.7 DALI 
DALI (Digital Adressable Lighting Interface) är den teknik som armaturerna i tunneln använder som 

styrning. Den är vanligt förekommande där smartare lösningar och många olika funktioner efterfrågas, 

men där det inte är lämpligt att gå hela vägen till KNX eller liknande system. DALI bygger på 0-10 V 

ljusstyrning och ersätter det äldre analoga med ett digitalt, programmerbart system. Produkter erbjuds 

från ett flertal tillverkare i installationsbranschen där alla delar samma gränssnitt vilket, precis som 

med tidigare nämnda KNX, är dess styrka.  

I detta fall ger det tillsammans med rörelsedetektorer ett enkelt sätt att stänga av, alternativt dimma 

ner, belysningen när ingen använder tunneln vilket sparar energi. Detta är av yttersta vikt då 

armaturerna försörjs av batterier.   

 

2.8 Installation 
Det finns förstås en hel del att tänka på när man ska bygga sin egen solcellsanläggning. Till att börja 

med ska installationen följa Elsäkerhetsverkets föreskrifter och Svensk Standard, allt för att 

anläggningen ska hålla hög standard och elsäkerhetsmässig praxis. För att sätta sig in helt i vad som 

förväntas av din anläggning bör följande dokument studeras: 

 

• ELSÄK-FS 2004:1, Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar 

skall vara utförda  

• ELSÄK-FS 1999:5, Starkströmsföreskrifterna om innehavarens ansvar och tillsyn i Avdelning C  

• AMP, Svensk Energi - Anslutning av Mindre Produktionsanläggningar till elnätet 

• Svensk Standard SS 436 40 00, Elinstallationsreglerna 

• Svensk Standard SS 437 01 40, Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet. 

• Svensk Standard SS-EN 61727, Solkraftverk - Anslutning till elnät 

• Svensk Standard SS-EN 61173, Solkraftverk - Anvisningar för skydd mot överspänning 
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Vidare är placering förstås viktigt. Generellt är en sydlig riktning att föredra med en lutning på cirka 

45° (Ivarsson, 2011). De kan också monteras i sydostlig eller sydvästlig riktning men tappar då 

uppskattningsvis kring 6 % (Jacobsson, 2016). Att välja en placering som blir så lite skuggad som möjligt 

är viktigt och då inte bara av andra byggnader och träd utan också försöka minska risken på snösamling 

och nerisning av modulerna. I vissa fall kan även bygglov behövas, det beror på vilken kommun du bor 

i och hur solpanelerna ska placeras. 

 

För att få önskad toppeffekt på din anläggning behövs oftast ett flertal moduler. När en rad moduler 

seriekopplas kallas de för en sträng. Ett visst antal strängar parallellkopplas sedan. Hur många moduler 

som seriekopplas i varje sträng beror på vilken arbetsspänning som önskas vilket oftast bestäms av 

växelriktaren. 

 

Till att koppla ihop dina strängar används en kopplingslåda. Den lådan innehåller vanligtvis även 

överspänningsskydd, spärrdioder och säkringar. Den placeras ofta nära solpanelerna och därifrån leds 

strömmen ner mot växelriktaren. Då långa kabellängder leder till förluster ska kablarna alltid försökas 

hållas så korta som möjligt, ha gärna detta i åtanke när du planerar din anläggning. 

 

Om batterier används ska dessa placeras i närheten av både växelriktare och solpaneler för att minska 

förluster. Det är viktigt att sörja för den ventilation som batterierna kräver vilket varierar mellan 

batterityper. För maximal livslängd bör batteriet förvaras i rumstemperatur när det används. När det 

inte används kan man dock gärna förvara batteriet på ett svalt men frostfritt ställe (Exide Technologies, 

2017). 

 

Innan, men i direkt närhet av, växelriktaren placeras en likströmsbrytare för att kunna bryta bort 

strömmen vid underhåll av växelriktaren. Därefter kommer växelriktaren vars jobb är att forma om 

likspänningen till den växelspänningen som önskas, vanligtvis samma som den som finns på elnätet. I 

Sverige är effektivvärdet av trefasspänningen 400 V med frekvensen 50 Hz. Den ska även filtrera 

spänningen för att generera en så pass fin sinuskurva som möjligt och undvika de övertoner som den 

typen av kraftelektronik ofta orsakar. I vissa växelriktare sitter även en transformator på utgången. 

Detta sänker verkningsgraden något men skiljer kopplingarna galvaniskt och bidrar till filtreringen. 
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3 Genomförande  
En central del av arbetet var dimensioneringen som i sin tur beror på anläggningen behov. I detta fall 

är anläggningen mycket liten och laddningsregulator, växelriktare, relän och rörelsedetektorer är alla 

ytters små laster och får dessutom anses ingå i strömförsörjning och styrning. Utöver detta så består 

den endast av en typ av förbrukare vilket är armaturerna. Det är alltså nästan uteslutande dessa som 

dimensionerar anläggningen.  

 

Utöver att bestämma hur mycket effekt alla komponenter ska klara så visar den även på den 

batteristorlek som krävs för att klara avbrotten och hur mycket energi solpanelen måste producera för 

att batteriet inte ska ladda ur under den tid strömförsörjningen är avstängd under sommaren. 

 

3.1 Effekt- och ljusmätningar 
Angivet i armaturernas datablad är en effekt på 78 W styck och det sitter fem av dem i tunneln. Den 

sammanlagda effekten blir alltså 390 W. Det verkar inte så mycket när man tar i beaktande att en 

mikrovågsugn vanligtvis drar en effekt på runt omkring 800 W. Men en mikrovågsugn är kopplad till 

nätet och behöver inte ta ström från ett batteri. För att jämföra med en bärbar dator så drar en 

MacBook Pro cirka 35 W (Andersson, 2010). 

 

390 W blir alltså en del ändå. Däremot behöver dagens ljusstarka armaturer sällan gå för fullt för att 

ge tillräckligt med ljus då de i sin tur ofta är överdimensioneras för att vara på den säkra sidan. För att 

ta reda på hur mycket av belysningens urspungseffekt som faktiskt behövdes i tunneln genomfördes 

ett platsexperiment med hjälp av en DALI-dimmer, en luxmätare och en tångamperemeter. Detta 

utfördes 21.30 den 12 april 2017 då det var önskvärt att det skulle vara mörkt ute. Tunneln besöktes 

även under kvällstid strax innan gatubelysningen skulle slås på klockan 20:45 den 27 april. 

 

På plats mättes effekten upp till 450 W, det vill säga 60 W mer än den angivna effekten. Enligt 

Trafikverket bör gång och cykelvägar som ligger i områden med tät trafik belysas enligt klass P2. Detta 

betyder en genomsnittlig ljusstyrka på 10 lx med 3 lx som minsta godkända värde i en punkt 

(Trafikverket, 2015).  

 

 
Figur 8, Belysningsstyrkan som funktion av effekten i tunneln om natten 

I figur 8 syns hur belysningsstyrkan ändras relativt linjärt mot effekten, och därmed även strömmen. 

Detta gjordes för att kunna avläsa hur mycket armaturerna går att dimma ned utan att kliva under de 
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riktlinjer som Trafikverket satt upp. Dimmern som användes klarade inte att dimra belysningen ner 

hela vägen till de 10 lx som den genomsnittliga ljusstyrkan behöver vara men säger att sänka effekten 

till 90 W med marginal uppfyller dessa. Det bör beaktas att dessa nivåer är satta ur 

trafiksäkerhetssynpunkt och tar inte hänsyn till trygghetskänsla vilken är en stor del till att detta 

projekt genomförs, men under nattetid är tunneln mycket ljusare än sin omgivning även när 

belysningsstyrkan skred under 20 lx. Då tunneln besöktes under kvällstid strax innan gatubelysningen 

slogs på blev resultatet annorlunda. Från och med cirka två meter in i tunneln sjönk ljusstyrkan ner 

under 10 lx varav luxmätaren i mitten av tunneln inte gav utslag alls.  

 

När anläggningen har ström bestäms i detta fall av en ljussensor. Så fort som ljusstyrkan utomhus stiger 

naturligt över 17 lx (Bigren, 2017) släcks gatunätet vilket även innebär att tunnelbelysningen släcks. 

Data på när detta skedde sparades automatisk under 2016 för station Trumpeten, som är den som 

försörjer gatubelysningen i området i fråga. 

 

 
Figur 9, Antal timmar som station Trumpeten är släckt per dag under 2016 

 

I figur 9 syns hur antalet timmar som belysningen är släckt varje dag varierar från cirka 6 timmar i 

december och början av januari till att vara helt släkt under hela juni och större delen av juli.    

 

3.2 Batteridimensionering 
Då att låta belysningen gå på 20 % av maximal effekt uppfyllde de riktlinjer som Trafikverket satt 

användes dessa värden för vidare beräkningar. Mål sattes att lamporna ska kunna lysa 36 timmar på 

en laddning då det i Sverige ofta förekommer mulna och regniga dagar även i juni. Denna tid förlängs 

i verkligheten av närvarodetekteringen som dimrar ner belysningen när tunneln inte används. Detta 

mål ger dimensionerna på batterierna. 

 

De 90 W som krävs för att hålla belysningen över 20 lx adderas till effektförlusten i lastsäkringen för 

att sedan dividera med växelriktarens verkningsgrad som är angiven till maximalt 94 % men vid lägre 
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laster snarare ligger kring 90 %. Detta adderas till effektförlusterna i batterisäkringen. Säkringarnas 

effektförluster är dock för märkström och bör vara lägre vid mindre belastningar.  

 

Detta dividerat med de 24 V som systemspänningen ger i detta fall en ström på 4,43 A. För att hålla 

denna ström i 36 timmar krävs således en batterikapacitet på 159,5 Ah. Batterier tål olika grader av 

urladdningen och AGM-batterier som används i detta fall bör dimensioneras så att minst 20 % av 

kapaciteten i Ah återstår när batteriet när sin högsta urladdningsgrad. Helst bör detta vara mer, gärna 

runt 50 %, men dessa urladdningsgrader kommer bara att kunna ske de cirka 55 dagar under 

sommaren då den fasta strömförsörjningen är konstant avstängd och även då uppskattas det inte vara 

vanligt förekommande. Att välja batterier efter 70 % urladdningsgrad ger en önskad kapacitet på 228 

Ah. Här bör förstås tas hänsyn till att det tilltänkta batteriet ska kunna levererar detta vid rätt 

urladdningstid, i detta fall 36 timmar. 

 

3.3 Solcellssimulering 
För att utvärdera hur mycket energi man kan förvänta sig av en solpanel i Umeå genomfördes en 

simulering i programmet PolySun version 9.2 som hjälper att utforma solvärme-, värmepumps- och 

solcellssystem såväl som kombinerade system. Där simulerades den modell av solpanel som skulle 

användas med korrekt placering, dels för att kontrollera hur mycket energi anläggningen skulle 

producera men dels också jämföra skillnaden mellan hur mycket energi en vertikalt eller horisontellt 

monterad panel producerar mot en som är vinklad de 45° som rekommenderas på dessa breddgrader. 

Då monteringen av denna panel skulle ske i lyktstolpe så hade det lättaste alternativet varit att 

montera denna hängandes, det vill säga 90°. 

Simuleringen genomfördes även för att undersöka om den specifika solpanelen skulle kunna producera 

den energi som krävs för att enskilt försörja belysningsanläggningen under den tid som ordinarie 

spänningen är avstängd. Dessa finns i sin helhet i bilagor 3-5. 

 
Tabell 1, Producerad energi beroende av solpanelens lutning, simulerade värden från Polysun) 

  År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Utbyte solel AC 90° 

kWh 225 6 17 29 31 29 23 23 22 20 16 7 2 

Utbyte solel AC 45°                   

kWh 270 4 14 27 36 40 37 37 30 23 14 5 2 

Utbyte solel AC 0°                   

kWh 202 1 4 14 25 36 38 35 26 15 6 1 0 

 

I tabell 1 syns det att vinkla panelen 45° ger bäst resultat över hela året sett, följt av placera panelen 

upprätt. Att placera panelen liggande ger sämst resultat över hela året sätt men bäst över juni månad 

vilket är den intressantaste månaden för just denna applikation. Detta är förstås helt relaterat till att 

solen står som högst under denna tid på året. I alla simuleringar var panelen vinklad rakt söderut. 

 

Fastän det inte går att påverka när solen ska lysa så visar denna tabell på hur man som 

anläggningsinnehavare i alla fall kan påverka vilken tid på året som man vill att sin anläggning ska 

producera som mest energi. Vill man att den ska göra detta under vinterhalvåret måste man dock göra 

avkall på den totala produktionen.  
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De 38 kWh som produceras under en månad ger 1,27 kWh per dag och när det divideras med de 91,8 

W som belysningen kräver ger knappa 14 timmars belysningstid per dag i snitt vilket anses räcka för 

den aktivitet som sker i tunneln. 

 

3.4 Materielval 
I detta fall har, utöver ren funktion, stor vikt fått läggas vid att finna materiel som klarar av de 

påfrestningar som de utsätts för. Då kalla temperaturer ofta förekommer under vintrarna måste även 

valt materiel vara anpassat för och testat i sådana förhållanden. All utrusning som använts har en 

definierad drifttemperatur för minst -25. Dessutom ska de vara anpassade för de strömmar, 

spänningar, effekter, energilagringskapacitet, bevakningsområden, anslutningsmöjligheter, fysiska 

storlek och tyngd som är önskvärda samt hur de tål yttre påverkan. 

 

3.5 Anläggningsförslag 
En CAD-ritning producerades i PCSchematic version 18.0 för att i denna rapport presentera en hur en 

konstruktion innehållandes de komponenter som krävs skulle kunna se ut. Den innehåller bland annat 

kretsschema, kabellista, komponentlista och skåplayout. Denna finns i sin helhet i bilaga 2. 
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4 Resultat 
Här redovisas de viktigaste delarna av de simuleringar och konstruktion som  genomfördes. 

 

4.1 CAD 
För att presentera en möjlig uppkoppling ritades ett kretsschema för en anläggning. För att klara av de 

mörka vintrarna så laddas batterierna via en likriktare av elnätet under de tillfällen då strömförsörjning 

den vägen finns tillgänglig för att slå över till solpanelen under övrig tid. Erfordrade brytare och säkring 

finns inritat tillsammans med ett värmeaggregat som går då strömförsörjning finns.  

Här syns även rörelsedetektorerna som, när ljusnivån befinner sig under inställda värden och det 

befinner sig någon i tunneln, dimrar upp belysningen lagom för att möta dessa värden. När ingen längre 

befinner sig i tunneln dimrar den ner till grundljus som är cirka 10 % av full effekt, detta för att tunneln 

inte ska vara kolsvart när folk närmar sig den under nattetid. När ljusnivån är över inställda värden så 

är belysningen helt släkt, oberoende på om det förekommer aktivitet i tunneln. 

 

Figur 10, Kretsschema producerad i PCSchematics 

I figur 10 syns en anläggning med batterilagring, säkringar, brytare, likriktning, kombinerad 

laddning/växelriktning, samt med möjlighet att koppla in solpaneler eller annan typ av 

mikroproduktion. 

 

4.2 Komponenter och kostnader 
Den listas de komponent som har valts ut för att kunna genomföra batterilagringen. Den innefattar allt 

materiel som har bedömts behövas. 
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Tabell 2, Den materiel som krävs för konstruktionen 

E-nummer Materiel st / m 

1300550 Steinel Rörelsevakt Control Pro HF DUAL DALI 1 

1312023 Steinel Rörelsevakt Control Pro HF DUAL 1-kanal 1 

1312033 Steinel Förhöjningsram Control Pro 2 

1312032 Steinel Skyddsgaller Control Pro 2 

5248265 Weidmüller Nätaggregat 20A Pro Max  1 

0732053 Kabeldon Kapsling SDC 073 1 

0732148 Kabeldon Monteringsplåt KSMP-S 73  1 

0732423 Kabeldon Markfundament MARK-S 73 1 

1120725 Wibe Konsol 50-250 FZV 4 

2598810 Stego PTC-Element HG 140 75W 1 

2599040 Stego Termostat 0-60 1 

4025256 Hager Relä ERC418 1 

2100516 ABB Dvärgbrytare S201-C10 1 

2100504 ABB Dvärgbrytare S201-C2 1 

2102733 ABB Huvudbrytare OT45ML3  1 

2100003 ABB Dvärgbrytare S802PV-S25/800VDC 1 

3134016 ABB Lastfrånskiljare 16A 660V DC 1 

2919602 Weidmüller Plint Beige WDU2.5 5 

2919612 Weidmüller Plint Blå WDU2.5 2 

2919603 Weidmüller Plint Beige WDU4 2 

2919921 Weidmüller Ändplatta Beige WDU2.5-10 3 

2919931 Weidmüller Ändstöd Beige WEW 35/2 8 

0681446 OBO-Bettermann Jordningsskena 1809 1 

0001110 EXQJ (EBBJ) 3X2,5/2,5 1KV 25 

5287148 Dimplex Likströmskabel 4mm MC4+ 10M 1 

5287147 Dimplex Likströmskabel 4mm MC4- 10M 1 

0632843 Kabelskydd 22 mm Galvaniserad Plåt 19 

0632853 Klammer Kabelskydd 22 mm 50 

2995212 Segma Kabelkanal 40X40 2 

- Studer Växelriktare/laddningsregulator AJ600-24S 1 

- LG Solcell 300N1K-G4 300W 1 

- Montageställning till solpanel 1 

- Norrack Batteri Dual Purpose AGM 12V 250Ah  2 
 

 

Kostnader för materielen är hämtat från olika leverantörer och uppgår till 35 483. Arbetskostnaden är 

uträknad i enlighet med EBR och montörkostnader är tagna från Umeå Energi. Detta uppgår till 26 083, 

vilket ger en total kostnad på 61 556 SEK exklusive moms. 

 

Detta går att jämföra med utgifterna för att gräva ner en fast matning, även detta uträknat enligt EBR, 

som uppgår till 67 609 SEK exklusive moms. Detta pris är dock utan den årliga kostnaden som ett nytt 

abonnemang utgör.  
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5 Diskussion 
Det finns oftast ett flertal lösningar på ett problem och detta fall är inget undantag. Oavsett om du 

behöver backup till din båt, husbil, server eller nödbelysning så finns en uppsjö varianter men batteriet 

är det vanligast förekommande då de andra stora teknikerna, pumpvattenkraft, tryckluft och 

svänghjul, både har sämre verkningsgrad samt är skrymmande tekniker (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin, 2015).  

 

För att för kunna sätta kostnaden av den anläggning som presenterats i perspektiv har den jämförts 

med kostnaden av att gräva fram en ny kabel från ett kabelskåp i närheten där strömförsörjningen är 

avbrottsfri. På grund av höga kostnader kring grävning inom tätort så står sig en batterilösning bra rent 

ekonomiskt och man kan inte utesluta den av enbart ekonomiska skäl. 

 

Sen finns det förstås åtgärder som inte är elektriska. I det fall som behandlats med tunnelbelysning 

kan man med enkelhet måla tunneln i ljusa färger och på det enkla sättet skapa en ljusare miljö och 

även på detta sätt kanske kunna dimra ner belysningen ännu mer för att spara ytterligare med energi. 

Denna åtgärd löser inte problemet själv men både sänker kraven på din backups kapacitet och gör 

anläggningen billigare och mindre.  

 

De mål som sattes vara att uppfylla Trafikverkets rekommendationer kring belysning av gång- och 

cykelvägar. Detta för att få konkreta värden. De värden som Trafikverket har satt för att kunna använda 

vägen på ett tryggt sätt upplever dock med säkerhet inte alla som tillräckligt. Att den belysningsnivå 

som krävs för att man ska känna sig trygg är så pass subjektivt lämnar plats för fler diskussioner och 

undersökningar.  

 

Något som inte får glömmas bort är hur mycket underhåll som din anläggning kräver. Öppna batterier 

kräver tät tillsyn för att se till elektrolytnivån inte blir så låg att batteriet tar skada. Vissa typer av 

frånskiljare och jordfelsbrytare ska motioneras med jämna intervall och används någon typ av 

mikroproduktion bör även dennas funktion ses över. I detta fall används slutna batterier och materiel 

har valts för att minska underhåll. En årlig tillsyns rekommenderas ändå. 

 

Vad som även bör tas i beaktande är livslängd. Att förutspå livslängd på elektroniskt materiel är inte 

lätt. Undantaget är batterier som brukar ha livslängd angivet i antalet laddningscykler eller ljuskällor 

som brukar ha livslängd angivet i brinntimmar. Båda dessa är alltså relativt enkla att förutspå. Dock är 

batterier väldigt känsliga för skiftande temperaturer vilket dessutom förmodligen kommer att spegla 

sig i denna applikation med kortare livslängd som följd (Bergvall & Johansson, 2012). Att placera en 

värmare som gick dygnet runt i skåpet skulle innebära en avsevärd effekthöjning och skulle vidare 

kräva närmare en dubblering av batterikapacitet. Att som nu låta värmaren gå enbart när den fasta 

strömförsörjningen finns innebär en mindre och billigare anläggning men kommer med all säkerhet att 

förkorta livet något på batterierna. Alla komponenter har vissa förluster som kommer att yttra sig i 

värme och att ta till vara på dessa är förstås en fördel. Därför rekommenderas också någon typ av 

lättare isolering av kabelskåpet. 

 

En felkälla, eller i alla fall en komplikation, är det faktum att några korrekta data inte fanns på hur 

mycket tunneln används. En mätning på antalet cyklister som passerade där under några dagar från 

2015 fanns vilket gav en fingervisning men som inte kan anses ge tillräckligt noggranna värden för att 
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användas vid beräkningarna. Om tillförlitliga data kring användning finns så underlättar det förstås 

dimensionering avsevärt. 

 

En annan sak som tåls att diskutera är miljöaspekten som kommit på tal vid flera tillfällen under 

arbetets gång. Det skulle vara intressant att utföra någon typ av livscykelanalys på de olika lösningarna 

för att se om solpanelen på något sätt skulle kunna göra miljönytta i form av den inte ger upphov till 

några utsläpp i driftsfasen. Under tillverkning och återvinning gör de däremot det och med tanke på 

solpanelens låga kapacitet kontra det övriga materielen som krävs, däribland blybatterierna, så är det 

absolut ingen självklarhet att solpanelen skulle bidra till miljönytta. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1, kostnadsunderlag 

Utgifter för att genomföra batterilagring 

E-nummer Materiel Antal 

1300550 Steinel Rörelsevakt Control Pro HF DUAL DALI 1 st 

1312023 Steinel Rörelsevakt Control Pro HF DUAL 1-kanal 1 st 

1312033 Steinel Förhöjningsram Control Pro 2 st 

1312032 Steinel Skyddsgaller Control Pro 2 st 

5248265 Weidmüller Nätaggregat 20A Pro Max  1 st 

0732053 Kabeldon Kapsling SDC 073 1 st 

0732148 Kabeldon Monteringsplåt KSMP-S 73  1 st 

0732423 Kabeldon Markfundament MARK-S 73 1 st 

1120725 Wibe Konsol 50-250 FZV 4 st 

2598810 Stego PTC-Element HG 140 75W 1 st 

2599040 Stego Termostat 0-60 1 st 

4025256 Hager Relä ERC418 1 st 

2100516 ABB Dvärgbrytare S201-C10 1 st 

2100504 ABB Dvärgbrytare S201-C2 1 st 

2102733 ABB Huvudbrytare OT45ML3  1 st 

2100003 ABB Dvärgbrytare S802PV-S25/800VDC 1 st 

3134016 ABB Lastfrånskiljare 16A 660V DC 1 st 

2919602 Weidmüller Plint Beige WDU2.5 5 st 

2919612 Weidmüller Plint Blå WDU2.5 2 st 

2919603 Weidmüller Plint Beige WDU4 2 st 

2919921 Weidmüller Ändplatta Beige WDU2.5-10 3 st 

2919931 Weidmüller Ändstöd Beige WEW 35/2 8 st 

0681446 OBO-Bettermann Jordningsskena 1809 1 st 

0001110 EXQJ (EBBJ) 3X2,5/2,5 1KV 25 m 

5287148 Dimplex Likströmskabel 4mm MC4+ 10M 1 st 

5287147 Dimplex Likströmskabel 4mm MC4- 10M 1 st 

0632843 Kabelskydd 22 mm Galvaniserad Plåt 19 st 

0632853 Klammer Kabelskydd 22 mm 50 st 

2995212 Segma Kabelkanal 40X40 2 st 

- Studer Växelriktare/laddningsregulator AJ600-24S 1 st 

- LG Solcell 300N1K-G4 300W 1 st 

- Montageställning till solpanel 1 st 

- Norrack Batteri Dual Purpose AGM 12V 250Ah 2 st 

Materielkostnad: 35483 

EBR-kod Arbete Antal 

136:42 Återställning gräsyta 5 m2 

137:11 Schaktning och återfyllning 0,01 km 

137:23 Korsande hinder 1 st 

137:37 Sandning 0,01 km 
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140:11 Utdragning kabel 0,02 km 

140:17 Mantelprovning 2 st 

140:68 Anslutning kabel 4 st 

140:82 Inmätning 0,02 km 

- Skylift (montering solcell) 3 h 

- Platsinstallation 10 h 

- Ställa in rörelsedetektorer 2 h 

- Skåpbyggnation 12 h 

Arbete: 26083 

Totalt: 61556 

Kostnad att gräva fram en fast matning enligt EBR (utan mätarskåp) 

EBR-kod Arbete Antal 

135:25 Trafikavstängning 250-2000 Ådt 0,07 km 

136:11 Uppbrytning asfalt 0,07 km 

136:42 Återställning gräsyta 70 m2 

136:43 Återställlning asfalt gång- och cykelbana 35 m2 

137:11 Schaktning och återfyllning 0,21 km 

137:22 Schakt invid befintlig kabel 0,025 km 

137:23 Korsande hinder 3 st 

137:37 Sandning 0,21 km 

140:11 Utdragning kabel 0,21 km 

140:17 Mantelprovning 1 st 

140:68 Anslutning kabel 2 st 

140:82 Inmätning 0,21 km 

155:11 Kabel 0,23 km 

Totalt: 67609 
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Project information

Kapsling ställs intill befintlig vägbelysningsstolpe och solcell monteras så högt beläget som möjligt i sydlig riktning och med 45° lutning. 

Rörelsedetektorer monteras i förhöjningsramar 5 m från respektive tunnelmynning under skyddsgaller. 

Nätaggregatets utspänning ställs på 30 V.
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Component Article ManufacturerType Supplier Description Position

-A3

-A4

-A5

-B1

-B2

-E1

-F1

-F2

-F3

-G1

-G2

-H1

-K1

Solarwatt 60M High Power 305W

Steinel Control Pro HF Dual Dali

Steinel Control Pro HF Dual 1-chanel

Norrack Dual Purpose AGM 12V 250Ah

Norrack Dual Purpose AGM 12V 250Ah

Befintlig belysning

ABB S201-C10

ABB S201-C2

ABB S802S-C25

Weidmüller 20A Pro Max

Studer AJ600-24S

Stego HG 140 75W

ER135

/5.7

/5.8

/5.8

/5.4

/5.5

/5.7

/5.1

/5.3

/5.4

/5.3

/5.3

/5.1

/5.2

-P1

-PE

-Q1

-Q2

-W1

-W2

Stego 0-60 NC

OBO-Bettermann 1809

ABB OT45ML3

ABB 16A 660V DC

EKKJ 3G2,5

EKKJ 3G2,5

/5.1

/7

/5.1

/5.4

/5.1

/5.6

-W3

-W4

-W5

-X1

-X2

-X3

Dimplex 4mm MC4

EKLK 5G1,5

EKLK 5G1,5

Weidmüller WDU2,5

Weidmüller WDU2,5

Weidmüller WDU4

/5.6

/5.7

/5.8

/5.1

/5.5

/5.5
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Cable TypeFrom To

/5.1 /5.1

/5.1 /5.1

BN

BU

GNYE

BN

BU

BK

RD

BK

BN

BU

/5.1

/5.5

/5.5

/5.5

/5.5

/5.7

/5.7

/5.7

/5.7

/5.7

/5.7

/5.7

/5.8

/5.8

/5.8

GY

BK

BN

BU

/5.7

/5.8

/5.8

/5.8

/5.8

/5.8

/5.8

/5.8N

L

S

GND

N

L

Dali

1

2

2

1

PE

N

L1 -W1

-W1

-W1

-W2

-W2

-W3

-W3

-W4

-W4

-W4

-W4

-W5

-W5

-W5

EKKJ 3G2,5

EKKJ 3G2,5

EKKJ 3G2,5
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Vela Solaris AG, deras leverantörer och distributionspartners tar inget ansvar för riktigheten i uppgifterna och resultaten.

Tunnelbelysning 50i: Fristående solelsystem

Denna rapport är skapad av:

Anton Strandberg

Plats för anläggningen

Umeå, I20-Haga
Longitud: 20,265°
Latitud: 63,833°
Meter över havet: 24 m

7.3 Bilaga 3, Polysun-simulering 1, panel vinklad 90° 
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Vela Solaris AG, deras leverantörer och distributionspartners tar inget ansvar för riktigheten i uppgifterna och resultaten.

Systemöversikt (årsvärden)

Internt nät för fristående system Energibehov täckt

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 1,6 m²
Energiproduktion DC [Qpvf] 253,9 kWh
Energiproduktion AC [Qinv] 225,2 kWh
Performance ratio 77,5 %
Specifik årligt utbyte 751 kWh/kWp/a
CO2 besparing 121 kg

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 3,7 °C
Globalstrålning, årlig summa 887 kWh/m²
Diffusstrålning, årlig summa 424 kWh/m²

Komponentöversikt (årsvärden)

Batteri Trinity PV3.0-A40/t12-4.92 NH
Antal batterier 1
Total nominell kapacitet kWh 5,8
Nominell kapacitet kWh 5,8
Livslängd i år a 9 223 372 036 854 776 000

Solel Takplan LG300N1K-G4 (Neon 2Black)
Antal moduler 1
Antal moduler (dimensionering) 1
Total nominell effekt av generatorfältet kW 0,3
Total bruttoyta m² 1,64
Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 90
Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 0
Växelriktare 1: Namn Microinverter 350
Tillverkare LG Electronics Inc.
Projekt 1: Antal växelriktare 1
Projekt 1: A antal strängar 1
Projekt 1: A moduler per sträng 1
Tillverkare LG Electronics Inc.
Tillverkare LG Electronics Inc.
Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 254
Energiproduktion AC [Qinv] kWh 225
Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 751
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Vela Solaris AG, deras leverantörer och distributionspartners tar inget ansvar för riktigheten i uppgifterna och resultaten.

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Utbyte solel DC [Qpvf]
kWh 254 6 19 32 35 33 27 27 25 23 18 8 3
Strålning på modulplanet [Esol PV]
kWh 1589 39 112 193 215 207 171 175 160 143 111 47 16
Utbyte solel AC [Qinv]
kWh 225 6 17 29 31 29 23 23 22 20 16 7 2
Energiunderskott [Eid]
kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Vela Solaris AG, deras leverantörer och distributionspartners tar inget ansvar för riktigheten i uppgifterna och resultaten.

Tunnelbelysning 45 grader 50i: Fristående solelsystem

Denna rapport är skapad av:

Anton Strandberg

Plats för anläggningen

Umeå, I20-Haga
Longitud: 20,265°
Latitud: 63,833°
Meter över havet: 24 m

7.4 Bilaga 4 Polysun-simulering 2, panel vinklad 45° 
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Vela Solaris AG, deras leverantörer och distributionspartners tar inget ansvar för riktigheten i uppgifterna och resultaten.

Systemöversikt (årsvärden)

Internt nät för fristående system Energibehov täckt

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 1,6 m²
Energiproduktion DC [Qpvf] 302,5 kWh
Energiproduktion AC [Qinv] 270,3 kWh
Performance ratio 77,7 %
Specifik årligt utbyte 901 kWh/kWp/a
CO2 besparing 145 kg

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 3,7 °C
Globalstrålning, årlig summa 887 kWh/m²
Diffusstrålning, årlig summa 424 kWh/m²

Komponentöversikt (årsvärden)

Batteri Trinity PV3.0-A40/t12-4.92 NH
Antal batterier 1
Total nominell kapacitet kWh 5,8
Nominell kapacitet kWh 5,8
Livslängd i år a 9 223 372 036 854 776 000

Solel Takplan LG300N1K-G4 (Neon 2Black)
Antal moduler 1
Antal moduler (dimensionering) 1
Total nominell effekt av generatorfältet kW 0,3
Total bruttoyta m² 1,64
Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 45
Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 0
Växelriktare 1: Namn Microinverter 350
Tillverkare LG Electronics Inc.
Projekt 1: Antal växelriktare 1
Projekt 1: A antal strängar 1
Projekt 1: A moduler per sträng 1
Tillverkare LG Electronics Inc.
Tillverkare LG Electronics Inc.
Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 302
Energiproduktion AC [Qinv] kWh 270
Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 901
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Vela Solaris AG, deras leverantörer och distributionspartners tar inget ansvar för riktigheten i uppgifterna och resultaten.

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Utbyte solel DC [Qpvf]
kWh 302 5 16 30 39 44 42 41 34 26 16 6 2
Strålning på modulplanet [Esol PV]
kWh 1902 31 94 183 243 279 269 267 220 163 102 38 12
Utbyte solel AC [Qinv]
kWh 270 4 14 27 36 40 37 37 30 23 14 5 2
Energiunderskott [Eid]
kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Vela Solaris AG, deras leverantörer och distributionspartners tar inget ansvar för riktigheten i uppgifterna och resultaten.

Tunnelbelysning 50i: Fristående solelsystem

Denna rapport är skapad av:

Anton Strandberg

Plats för anläggningen

Umeå, I20-Haga
Longitud: 20,265°
Latitud: 63,833°
Meter över havet: 24 m

7.5 Bilaga 5, Polysun-simulering 3, panel vinklad 0° 
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Vela Solaris AG, deras leverantörer och distributionspartners tar inget ansvar för riktigheten i uppgifterna och resultaten.

Systemöversikt (årsvärden)

Internt nät för fristående system Energibehov täckt

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 1,6 m²
Energiproduktion DC [Qpvf] 229,5 kWh
Energiproduktion AC [Qinv] 201,8 kWh
Performance ratio 75,9 %
Specifik årligt utbyte 673 kWh/kWp/a
CO2 besparing 108 kg

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 3,7 °C
Globalstrålning, årlig summa 887 kWh/m²
Diffusstrålning, årlig summa 424 kWh/m²

Komponentöversikt (årsvärden)

Batteri Trinity PV3.0-A40/t12-4.92 NH
Antal batterier  1
Total nominell kapacitet kWh 5,8
Nominell kapacitet kWh 5,8
Livslängd i år a 9 223 372 036 854 776 000

Solel Takplan LG300N1K-G4 (Neon 2Black)
Antal moduler  1
Antal moduler (dimensionering)  1
Total nominell effekt av generatorfältet kW 0,3
Total bruttoyta m² 1,64
Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 0
Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 0
Växelriktare 1: Namn  Microinverter 350
Tillverkare  LG Electronics Inc.
Projekt 1: Antal växelriktare  1
Projekt 1: A antal strängar  1
Projekt 1: A moduler per sträng  1
Tillverkare  LG Electronics Inc.
Tillverkare  LG Electronics Inc.
Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 229
Energiproduktion AC [Qinv] kWh 202
Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 673
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Vela Solaris AG, deras leverantörer och distributionspartners tar inget ansvar för riktigheten i uppgifterna och resultaten.

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Utbyte solel DC [Qpvf]
kWh 229 1 5 16 29 41 43 40 29 17 7 2 0
Strålning på modulplanet [Esol PV]
kWh 1453 8 32 97 175 254 271 257 190 108 45 12 3
Utbyte solel AC [Qinv]
kWh 202 1 4 14 25 36 38 35 26 15 6 1 0
Energiunderskott [Eid]
kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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