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 Solcellsanläggningar ligger i tiden och har redan tagits upp flera gånger i AMA-nytt.  
För den som planerar en installation har det varit svårt att hitta relevant information. Här är 
Handbok 457 från SEK Svensk Elstandard en välkommen nyhet.

TE X T: NILS - OLOF WÅNGSTEDT

SEK Handbok 457 med råd och 
regler för solcellsinstallationer

Den helt nya Handboken 457 med titeln 
”Solceller – råd och regler för 
elinstallationer” behandlar främst de 
elektriska aspekterna men tar även upp 
andra perspektiv. Boken grundar sig på ett 
flertal standarder och publikationer inom 
området.

– Erfarenheter från elinstallatörer som 
arbetar med solcellsinstallationer har också 
bidragit till innehållet, berättar bokens 
huvudförfattare Örjan Borgström.

Publikationen kan användas hela vägen 
från planering i ett tidigt skede till drift och 
underhåll. Den riktar sig främst till projek-
törer, installatörer och besiktningsmän 
men kan även användas av den som plane-
rar att beställa eller redan har en solcellsan-
läggning. 

Solcellsanläggningar beskrivs under 
byggdelskoden 63.PD System för produk-
tion av elenergi med solkraftverk tillsam-
mans med relevanta produktionsresultat, i 

den här artikeln tar vi upp några av dessa 
där de anknyter till boken.

SOLCELLER VID OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Vid planering av en solcellsanläggning 
behöver man ta hänsyn till många aspekter, 
till exempel den geografiska riktningen, 
montagevinkel och eventuell skuggning 
från omgivningen. Även valet av 
solcellsteknik spelar stor roll.

En solcell är en halvledare som vid 

Solcellspaneler på Rudbecklaboratoriet i Uppsala.. Foto: Tobias Sterner
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Elsäkerhetsverket har uppdaterat sin 

webbplats med information om 

solcellsanläggningar och batterilager. 

Informationen riktar sig till 

privatpersoner men kan med fördel 

användas tillsammans med SEK 

Handbok 457 vid upprättande av en 

teknisk beskrivning. Här finns även 

länkar till broschyrer och andra 

relevanta webbplatser.

belysning ger ifrån sig elektrisk energi, flera 
sammankopplade solceller benämns 
solcellsmodul eller solcellspanel. De 
vanligaste teknikerna är monokristallina 
och polykristallina solceller men det 
förekommer även böjbara så kallade 
tunnfilmspaneler med amorfa solceller. 
Boken beskriver deras olika egenskaper och 
under vilka förutsättningar de är lämpliga, 
samt ger råd för hur man maximerar 
solcellspanelernas verkningsgrad både 
genom panelens montage och utförandet 
av elinstallationen. 

Krav på solcellspaneler anges i en teknisk 
beskrivning under SHD Utrustning för 
solkraft.

DEN ELTEKNISKA UPPBYGGNADEN

Solcellspanelerna seriekopplas i så kallade 
strängar till önskad effekt varefter energin 
kan ledas till växelriktaren på två sätt. Det 
ena sättet är att strängarna parallellkopplas 
på taket och leds ned i en gemensam kabel 
till växelriktaren. Det andra sättet innebär 
att vardera sträng leds ned för sig till en 
växelriktare med flera ingångar. I boken 
redovisas för- och nackdelar med de olika 
sätten samt andra aspekter, till exempel 
olika sätt att frånkoppla strängarna.

Att likspänningskablarna förläggs på rätt 
sätt är en röd tråd genom hela boken. 
Felaktig förläggning kan utsätta kabeln för 
slitage och skador över tid eller påverkan 
vid underhåll av taket, till exempel om snö 
behöver skottas bort. Därför ska kablar 
aldrig förläggas direkt på taket utan alltid 
skyddas med särskild kanalisation. 

Genom korrekt förläggning kan man 
även minimera elektromagnetisk strålning. 
Framför allt radio är känsligt för 
störningar, även om det inte finns 
känslig utrustning i närheten 
vid 

installationstillfället kan det förändras 
under anläggningens livslängd.

– Olika växelriktare skapar mer eller 
mindre övertoner som via ledningarna kan 
störa till exempel GSM-utrustning på 
taket, berättar Örjan Borgström.

Handboken ger konkreta råd om hur 
likspänningskablar bör förläggas för att mi-
nimera magnetfält (EMC) och undvika 
skador. 

Växelriktaren är en viktig utrustning 
som tas upp i boken, i en teknisk beskriv-
ning kravställs den under SJF.3 Växelrik-
tare. Boken belyser även andra viktiga delar 
så som funktionsutjämning och överspän-
ningsskydd.

Solcellsmoduler och växelriktare kan 
vara försedda med kontaktdonet MC4 
vilket kan medföra ytterligare säkerhets-
åtgärder då de inte får urkopplas under 
drift.

För solcellsinstallationer ska kablar som 
är särskilt avsedda för likspänning 
användas. I en teknisk beskrivning ställs 
krav på fast anslutna installationskablar för 
likspänning under SCC Installationskablar 
och installationskablar med MC4-kontakt 
under SCS Kablar för snabbkopplade 
installationssystem.

Hur anläggningen ska anslutas till 
elnätet behandlas också. Innan det arbetet 
påbörjas ska elinstallatörsföretaget göra en 
föranmälan och innan första tillkopplingen 
lämna färdiganmälan till nätägaren. I den 
nya strukturen för kapitel Y, som används i 
AMA och RA 19, kravställs det i en teknisk 
beskrivning under YFB.633 Anmälnings-
handlingar för elenergiproduktion.

Kablar med kontaktdonet MC4. 
Foto: Nils-Olof Wångstedt
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SÄRSKILDA RISKER PÅ TAK

Solcellsmoduler på tak medför många 
risker som inte enbart har med el att göra. 
Att byggnaden och infästningar klarar 
belastningen från solcellspanelerna är 
viktigt, men även de vindlaster som kan 
uppstå måste beaktas. Här kan AMA och 
RA Hus 18 bli aktuell, i flera avsnitt finns 
råd som hänvisar till ZSE Fästdon i hus där 
krav på hur infästningar för solenergisystem 
ska dimensioneras finns. Detta tas även 
upp i artikeln Infästning av solenergisystem 
till tak i AMA-nytt 1/2018.

Även räddningstjänsten kan ha önskemål 
om hur en anläggning ska vara utförd, 
framför allt för att göra taket säkert vid en 
insats. Solcellsmateriel på likströmssidan 
kan alltid vara spänningssatt av solcells-
panelerna, vid en brand innebär det att 
räddningspersonalen kan utsättas för 
elchock eller ljusbågar. Boken ger förslag på 
olika tekniska lösningar för att möjliggöra 
frånkoppling, deras för- och nackdelar 
samt i vilken typ av anläggning de är 
lämpliga.

– Det finns inga krav på sådana lösningar 
och man kan aldrig vara helt säker på att de 
fungerar, menar Örjan Borgström. Om 
växelriktaren först stängs av är det däremot 
säkert att bryta ledningarna mellan solcells-
panelerna, till exempel genom att koppla 
ur kablarnas snabbkopplingar.

Viktigt att tänka på är att hela taket inte 

bör täckas med solcellspaneler och att det 
behövs utrymmen för att ge räddnings-
tjänsten fri passage.

KAPITEL Y AVSLUTAR ENTREPRENADEN

Avslutningsvis tar boken upp kontroll, 
varselmärkning och dokumentation. I den 
nya strukturen för kapitel Y, som används i 
AMA och RA EL 19, finns givna platser för 
detta.

I standarden SS-EN 62446-1 finns 
riktade kontroller och provningar för 
solcellsanläggningar. Standarden är inte 
översatt till svenska men i boken har valda 
delar översatts vilket kompletterar de krav 
och råd som finns i AMA och RA EL 19 
under YHB.63 Kontroll av elkraftsystem.

Relevanta delar av det som i boken be-
nämns varselmärkning kan arbetas in i en 
teknisk beskrivning. Under YG Märkning 
och skyltning finns koder och rubriker för 
de olika delar som behöver märkas. Förut-
om det som står i boken kan räddnings-
tjänsten även ha önskemål här.

För dokumentation som kan vara betyd-
lesefull för garantier och framtida under-
håll finns en gedigen lista som med fördel 
kan användas i en teknisk beskrivning för 
att kravställa vad entreprenören ska över-
lämna, till exempel under YJL.63 Drift- 
och underhållsinstruktioner för elkrafts- 
installationer. 

Örjan Borgström har tagit fram handboken på uppdrag av SEK Svensk Elstandard. SEK Handbok 457.




