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Abstract  
The goal of this paper is to find out how solar cells can improve energy 

efficiency on-board M/S Sydfart. The paper is based on a number of energy 

measurements on board the M/S Sydfart. The solar surface is calculated by 

measuring the available space for installing solar panels. Global radiation data 

is taken from STRÅNG's database, the data is then used to calculate the 

theoretical power produced by the solar cells. Energy efficiency is analysed in 

two ways. The first analysis focuses on how much of the daily energy usage 

that can be covered with solar cells. The second analysis focuses on the 

change of EEOI attainable with solar cells installed. The electrical energy 

consumption on-board M/S Sydfart, during the summer, is almost entirely 

covered with solar cells. The paper however shows some disadvantages. 

During the winter, the produced electrical energy from solar cells are low and an 

unreasonably large area of solar panels is required to cover the electricity 

demand. Two scenarios are evaluated. In scenario one, all the space available 

for the installation of photovoltaic panels is used. This gives a large energy 

surplus during summer. In scenario two, only half of the surface is used to 

install solar panel. This results in a smaller energy surplus without any 

significant loss of usable energy. Given that M/S Sydfart has limited ability to 

take advantage of energy surplus, the second scenario is recommended. The 

result shows that energy efficiency will be improved. Depending on the season, 

EEOI can be improved between 0.5 % and 12%. There is no demand for 

improvement in EEOI from IMO. It is up to the shipping companies themselves 

to set internal targets for improvement.  
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Sammanfattning 
 
Målet med denna uppsats är att ta reda på hur solceller kan förbättra 

energieffektiviteten ombord M/S Sydfart. Uppsatsen baseras på ett antal 

energimätningar ombord M/S Sydfart. Solcellernas yta beräknas med hänsyn 

taget till tillgänglig yta för att installera solpaneler. Globalstrålningsdata kommer 

ifrån STRÅNG`s databas, den datan används sedan för att beräkna en teoretisk 

producerad effekt utav solcellerna. Energieffektiviteten analyseras på två sätt. 

Den första analysen ser på hur mycket av den dagliga energiförbrukningen som 

kan tillgodogöras med solceller. Den andra analysen baseras på hur stor för- 

ändring av EEOI som kan uppnås med installerade solceller. Elenergibehovet 

ombord M/S Sydfart, under sommarhalvåret, kan nästan helt täckas med 

solceller. Uppsatsen visar dock en del nackdelar med solceller. Under 

vinterhalvåret är den producerade elenergin från solcellerna låg och en orimligt 

stor yta solcellsmoduler behövs för att täcka elenergibehovet. Två scenarion 

utvärderas. I scenario ett utnyttjas all tillgänglig yta för installation av 

solcellsmoduler. Detta ger ett stort energiöverskott på sommarhalvåret. I 

scenario två halveras ytan för solcellsmoduler och energiöverskottet blir då 

mindre. Med hänsyn till att M/S Sydfart har begränsad möjlighet att ta till vara 

på energiöverskottet, rekommenderas scenario två. Resultatet visar att 

energieffektiviteten kommer att förbättras. Beroende på årstid, kan EEOI 

förbättras mellan 0.5% och 12 %. Något krav på förbättring av EEOI finns inte 

från IMO. Det är rederierna själva som sätter upp interna mål för förbättring. 

 

Nyckelord 
EEOI, solcell, sjöfart, energieffektivitet, SEEMP, IMO, Sydfart 

 

Tack 
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Ordlista  
 

Albedo - Mått på en ytas reflektionsförmåga. 

 

EEOI – Ett mått på hur energieffektivt ett fartyg är. Visar hur mycket koldioxid 

som släpps jämfört med hur mycket varor som levererats och hur långt de 

levererats.  

 

Effekt - Beskriver hur mycket energi det går åt per tidsenhet. 1 Joule/S = 1W.  

 

Effektkurva Huvudmaskin – Effekt i förhållande till varvtal. 

 

Energi - Mått på elektriskt arbete och är produkten av effekt över en viss tid.  

 

Förlustkoefficient – Vid beräkning av effekt producerad av solsceller används en 

faktor för att väga in påverkan av omvandlare, kablar, skuggning, vinkel, smuts 

och snö. 

 

Högohmig – En elektrisk komponent med högt elektriskt motstånd. 

 

IMO - International maritime organization, ett FN organ som är ansvariga för att 

förbättra säkerhet och upprätthålla säkerhet inom sjöfarten. Är också ansvariga 

för att förhindra farliga utsläpp från fartyg.  

 

Inverter – En elektrisk komponent som omvandlar likström till växelström eller 

vice versa. 

 

IP klass - Kallas även kapslingsklass. En klassifikation bestående av två siffror 

för att visa motståndskraften gentemot fukt och fasta föremål. Efter dessa två 

siffror finns det en tillägsbokstav som visar grad av personskydd.  
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Landström - Det fasta elnätet på land som en förtöjd båt kan koppla upp sig 

emot. 

 

Likström - Elektrisk ström med konstant riktning (DC).  

 

Lågohmig – En elektrisk komponent med lågt motstånd. 

 

MARPOL - The International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships, är en miljökonvention som har till uppgift att minimera utsläpp till havs.  

 

Mesoskalig modell - Numeriska prognosmodeller, med hög detaljnivå både i 

rummet och i tiden.   

 

Mätonoggrannhet - Ett mått på hur väl mätvärdet stämmer överens med 

mätvariabelns sanna värde. Låg mätonoggrannhet betyder att mätvärdet ligger 

nära det sanna värdet. 

 

Nautisk mil - En längdenhet som används inom sjöfarten, kan även benämnas 

som Distansminut. 1 Nautisk mil är exakt 1852 meter.  

 

Växelström - Flöde av elektrisk laddning med omvänd riktning i varje period 

(AC.)  

 

Propellerkurva – Samband mellan propellervarvtal och axeleffekt. Axeleffekten 

absorberad av propellern är proportionell mot varvtalet i kubik. 

 

Skärmad utrustning - Skärmad utrustning används för att skydda utrustning mot 

elektromagnetisk strålning, detta görs genom att sätta upp en barriär med 

ledande eller magnetiska egenskaper. Den elektromagnetiska påverkningen 

ifrån omgivningen kommer då att minska. 
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1 Inledning 
 

Sjöfarten har sett stora kostnadsökningar under de senaste åren. En betydande 

del av dessa kostnader är kostnaderna för bränslet (Blikom, 2013). Om denna 

siffra kan sänkas finns mycket pengar att spara och de negativa 

miljöpåverkningarna skulle bli mindre.  

För elproduktion ombord fartyg används generellt dieselgeneratorer. Ett 

alternativ för att öka energieffektiviteten är att byta ut en del av elproduktion 

ombord till en förnybar energikälla. En energikälla som har sett stora framsteg 

de senaste åren är solceller. Verkningsgraden är fortfarande relativt låg, mellan 

13.0 och 17.1 procent i de bättre kommersiella solcellerna (Routledge, 2013). 

Detta kan bli ett problem vid begränsad tillgänglig yta för solcellsinstallation. 

Den 1 Jan 2014 införs ett krav på samtliga fartyg över 400 bruttoton att använda 

sig av en Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP). Tanken är att 

fartyg skall öka energieffektiviteten på ett kostnadseffektivt sätt (IMO, u.å.). 

M/S Sydfart är Sveriges äldsta i trafik varande fraktfartyg, hon levererades 

1879. Till sjöss använder M/S Sydfart dieselgeneratorer för el-produktion. M/S 

Sydfart har långa perioder till kaj och är då kopplad till landström (Sydfart.se, 

u.å). 
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1.1 Syfte 
 

1 Jan 2014 kommer SEEMP att implementeras och energieffektivitet kommer ta 

en större plats i sjöfarten. Installation av solceller är ett sätt att öka 

energieffektiviteten. Även om inte M/S Sydfart omfattas av SEEMP är det 

intressant att se hur solceller kan förändra energibehovet. 

“5.37 Renewable energy sources, such as wind, solar (or photovoltaic) cell 

technology, have improved enormously in the recent years and should be 

considered for onboard application” (MEPC 63/23 Annex 9, page 11).  

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om solceller kan förbättra 

energieffektiviteten ombord M/S Sydfart. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

Hur stor del av M/S Sydfarts elektriska energibehov kan tillgodoses till kaj 

genom att installera solceller ombord, med hänsyn taget till tillgänglig yta? 

 

Hur kommer EEOI förändras när solcellsmoduler installeras, med hänsyn taget 

till tillgänglig yta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2   
 



  
 

1.3 Avgränsningar 
 

Flera parametrar i beräkningen av potentiellt effektuttag förenklas. Att ta hänsyn 

till de parametrar som rör solcellsmodulens orientering och skuggning, reflektion 

på solcellsmodulen ytan och reflektion på omgivande ytor är svårt då fartyget 

inte är stationärt. För att ta hänsyn till de parametrarna används en 

standardiserad förlustkoefficient (Pr). För att förenkla beräkningar av fartygets 

elektriska energiförbrukning används ett medelvärde. Detta medelvärde 

baseras på energiförbrukningen per timme under samtliga mätningar. Ett 

medelvärde tar inte hänsyn till de variationerna i förbrukning som uppstår under 

en timme.   

En viss försämring av verkningsgraden på solceller sker ju längre de är i bruk. 

Detta tas inte i beaktning i uppsatsen. 

Mätningar på M/S Sydfart till sjöss är inte möjlig. Därför tas förbrukningen till 

sjöss ej med i energiberäkningarna.  

All energimätning sker endast under vintermånaderna. Möjligheten att göra 

energimätningar under hela året finns ej, då tiden är en begränsande faktor. När 

M/S Sydfart ligger till kaj finns ett alternativ till egen mätning av 

energiförbrukningen.  
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1.4 Bakgrund 
 

1.4.1 Riktlinjer IMO 
 

Enligt MARPOL Annex VI skall varje fartyg över 400 bruttoton ha en SEEMP  -  

Ship Energy Efficiency Management Plan, ombord. SEEMP är ett sätt för 

redare att överblicka och förbättra energieffektiviteten på sina fartyg på ett 

kostnadseffektivt sätt. Genom att analysera varje enskilt fartyg och identifiera 

dess energiförbrukning fås en utgångskondition som sedan kan förbättras. 

Förbättringar av energieffektiviteten kan genomföras på många områden. Det är 

till exempel möjligt att göra stora energibesparingar genom att referera till 

huvudmaskinens effekt/bränsle-kurva och fartygets propellerkurva. På så vis 

kan fartygets, med hänsyn till energieffektivitet optimala hastighet hittas. Att 

hålla skrovet rent och glatt sänker friktionen mot vattnet och ökar 

energieffektiviteten. Friktion mot vattnet kan också sänkas genom att ändra 

fartygets trim. Vid varje djupgående finns det ett optimalt trim som ger lägst 

friktion mot vattnet. Att ta tillvara på spillvärme från avgaserna är också ett sätt 

att göra fartyget mer energieffektivt (IMO RESOLUTION MEPC.213(63)).  

EEOI – Energy Efficiency Operational Indicator, är en indikator på hur 

energieffektivt ett fartyg i bruk är. EEOI baseras på hur stor mängd CO2 släpps 

ut i förhållande till trans-porterad sträcka och mängd last. Det är frivilligt att 

använda EEOI för att beräkna energieffektiviteten och det ställs inga krav på 

förbättring från IMO. Däremot kan EEOI användas av rederierna för att sätta 

upp interna energieffektivitetsmål. Vid beräkning av EEOI används ekvation 1. 

(MEPC.1/Circ.684) 

 
FC = Bränsleförbrukning (ton) 

CF  = Diesel = 3,2060 (t-CO2/t-bränsle) 

mcargo = Massa last (ton) 

D = Distans (nm) 

Ekvation 1 - Beräkning av EEOI. 

 

EEOI = 
𝐹𝐶 ×𝐶𝐹 

𝑚𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜×𝐷
 

   

 4   
 



  
 

EEDI – Energy Efficiency Design Index, är tänkt att användas för att förbättra 

energieffektiviteten på nybyggda fartyg och därmed sänka utsläppen i 

framtiden. Varje enskild fartygsdesign kommer att behöva beräkna dess EEDI, 

uttryckt i gram CO2  per nautisk mil och lastkapacitet. Ett lågt EEDI eftersträvas.  

För varje berörd fartygstyp har ett referensvärde beräknats genom den 

genomsnittliga energieffektiviten på fartyg byggda mellan 2000 och 2010. Från 

och med 1 januari 2015 kommer det första kravet på nybyggda fartyg. Kravet 

kommer vara att EEDI skall vara 10 % lägre än fartygstypens referensvärde. 

Fram till perioden 2025 - 2030 kommer kravet att skärpas vart femte år. Det är 

upp till skeppsbyggare själva att välja sätt och teknologi för att sänka 

fartygsdesignens EEDI. Detta väntas stimulera framtida innovation och teknisk 

utveckling på alla komponenter som påverkar fartygs energieffektivitet (IMO 

RESOLUTION MEPC.214(63)). 

1.4.2 M/S Sydfart 
 

M/S Sydfart byggdes vid Thorskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv år 1879. 

Detta gör fartyget till Sveriges äldsta, fortfarande i drift, fartyg. Hon trafikerar 

hamnar runtomkring Kalmar. Varor som M/S Sydfart fraktar består utav 

varierande bulklaster, mestadels raps. Hon har en total längd på 31.71 meter 

och en bredd på 6.53. Lastvolymen uppgår till 364 m3. M/S Sydfarts 

bruttotonnage är 176 ton (Sydfart.se, u.å). M/S Sydfart har Kalmar som 

hemmahamn. Det är här fartyget spenderar majoriteten av sin hamnvistelse.  

När fartyget ligger till kaj sker strömförsörjningen via en landansluten kabel. När 

fartyget är till sjöss, finns det flera generatorer att välja mellan. Först och främst 

används generatorerna som är påkopplade på den dieseldrivna 

huvudmaskinen. På huvudmaskin finns en 24 Volt likspänningsgenerator och 

en 380 Volt trefasgenerator. Ett alternativ till huvudmaskins generatorer är en 

fristående dieselmotor som också kan leverera både 24 Volt likspänning och 

380 Volt trefas. I förpiken finns en reservgenerator och en nödgenerator som 

båda har möjlighet att leverera 220 Volt växelspänning. Dessutom finns det två 
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batteripack som underhållsladdas kontinuerligt via 220 Volt-systemet alternativt 

via 24 Volt-likströmssystemet.  

De förbrukarna som drivs av 24 Volt innefattar delar av belysningen, styrmaskin 

och styrbord radar. Huvudmaskins startmotor är direktkopplad på ett av 

batteripacken. Till sjöss matas 220 Volt-systemet från en fas av 

trefasgeneratorerna. De förbrukarna som drivs av 220 Volt är oljepannan, 

hydroforpumpen, WC-pumpen och cirkulationspumpen. Dessutom är 

majoriteten av vägguttagen i fartyget matade med 220 Volt. Det finns endast två 

förbrukare som matas med trefas. Det är brandpumpen samt ankarspelet. Se 

Figur 1.   

 

Figur 1 - El-schema för M/S Sydfart. (Se Bilaga A, Figur 1 för en större bild)  

 
Fartyget värms av en oljepanna av typen Viking IS. Det innebär att det är olja 

som står för värmeenergin men oljepannan förbrukar fortfarande elektrisk 

energi. Oljepannan har elektrisk förvärmning, en brännarmotor som driver fläkt 

och oljepump samt flertalet små elektriska komponenter. Tillsammans förbrukar 

de mellan 100 Watt och 200 Watt. (Manual Viking IS).  

Kylskåpet förbrukar cirka 100 Watt när kylkompressorn går. Övriga förbrukare 

består av ett varierande antal tända lysrör. Dekorativa ljusslingor på däck, 19 
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Watt. Dekorativ lampa på däck, 10 Watt.  Lumatron Digital TV-mottagare, 19 

Watt. HP Laser JET M1522nf i stand-by 10 Watt. Dessutom pågår en 

underhållsladdning av de 4 stycken 24V batterier som finns ombord.  

1.4.3 Solceller 
 

Solceller omvandlar solljus till elektrisk energi. Detta sker via den fotovoltaiska 

effekten, som uppstår mellan två halvledare med motsatt polaritet, när de 

utsätts för solstrålning. Den vanligaste halvledaren är Kisel (Si). I fast form har 

varje kiselatom fyra elektroner. När de utsätts för solstrålning, frigörs elektroner 

från sin bindning och kan flytta till en annan atom. Ett elektriskt flöde skapas 

(Alvarez, 2006). Hela processen är tyst och saknar rörliga delar 

(Energimyndigheten 1, u.å.). Med ett mycket lågt underhållsbehov och 

avsaknaden av rörliga delar gör solcellen mycket pålitlig. Tillverkare garanterar 

generellt att 80 procent av nominell toppeffekt bibehålls efter 25 år (Nordic 

sunpower, 2014).  

 Solceller får lägre verkningsgrad ju varmare de blir. Under sommarmånaderna 

kan temperaturen på solcellen uppgå till 50 grader Celsius. När solcellen blir så 

pass varm minskar verkningsgraden med upp till tre procentenheter. Detta 

gäller jämfört mot en vinterdag där temperaturen är minus fem grader Celsius. 

Denna förlust i verkningsgrad gäller främst kiselsolceller. Tunnfilmssolceller 

lider inte i lika mycket av detta problem (Energimyndigheten 3, 2013). Viktigt att 

tänka på vid installation är att tillräcklig luftspalt mellan solcell och 

underliggande objekt uppnås för att få tillräcklig kylning (Energimyndigheten 1, 

u.å.).  

Vinkeln på solcellen ska, i Sverige, vara ca 35 grader och orienterad söderut. 

Vid en vinkel på 25 - 50 grader avtar effekten inte dramatiskt. Se Figur 2. 

(Warmec, u.å).  
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Figur 2 - Årlig energi vid olika lutning och vädersträck (Warmec u.å). 

 

Den teoretiska verkningsgraden för en solcell är cirka 30 procent. 

Verkningsgraden för kommersiella solceller är för nuvarande mellan 13 och 17 

procent i de bättre kommersiella solcellerna (Routledge, 2013). Vid klarblå 

himmel i Sverige producerar solen cirka 1000 Watt per m2. Detta innebär att en 

solcellsmodul på en kvadratmeter med verkningsgraden 15 procent ger 150 

Watt (Energimyndigheten 1, u.å.). 

När solcellsmodulerna kalibreras används en infallsvinkel som är vinkelrät mot 

modulens yta. Vid andra infallsvinklar kommer solcellsmodulens verkningsgrad 

att minska. Vid fel infallsvinkel förloras 3-5 procentenheter av verkningsgraden 

(Solelprogrammet, u.å). 

Reflektion från kringliggande ytor kan bidra till en ökad effektproduktion av 

solcellsmodulen. Albedo beror på vilken infallsvinkel solstrålarna har och på 

vilken typ av yta solstrålarna träffar. Albedo beskriver hur stor andel ljus som 

reflekteras. 1.00 Albedo betyder att allt ljus reflekteras och 0.00 Albedo betyder 

att inget ljus reflekteras. Albedo för vatten under förmiddag och kväll är mellan 

0.10-1.00 och mitt på dagen är Albedo för vatten mellan 0.03-0.10 

(Solelprogrammet, u.å). 

Skuggning på solceller kan ge stora effektförluster. Solceller producerar en låg 

spänning och fungerar i princip som en strömgenerator där strömmen styrs av 
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ljusinstrålningen. För att öka denna spänning måste solcellerna seriekopplas. I 

en solcellsmodul begränsas strömmen av den lägsta strömmen i den enskilda 

solcellen. Om skugga faller på en av solcellerna så kommer detta begränsa 

strömmen i hela solcellsmodulen. Detta gör att verkningsgraden sjunker kraftigt. 

För att motverka en stor förlust i verkningsgrad installeras det ofta en by-pass 

diod. By-pass dioden leder strömmen förbi den skuggade solcellen och 

verkningsgradsförlusten blir därmed betydligt mindre. By-pass dioden låter 

strömmen från övriga celler passera den skuggade cellen. Eftersom att 

solcellerna seriekopplas för att öka spänningen så kommer ett spänningsfall att 

uppstå. Detta skall havas i åtanke vid val av inverter (Solelprogrammet, u.å). 

En typisk solcell genererar omkring 1 Watt i toppeffekt och en spänning på runt 

0.5 Volt. Genom att sammankoppla 36 solceller skapar man den vanligt 

förekommande 12 Volt-modulen. I detta fall är den nominella 

tomgångsspänning ca 20 Volt, men sänks till ca 15 Volt vid belastning. Detta är 

lämpligt för laddning av en 12 Volt blyackumulator (Sidén, 2009). De vanligaste 

modulerna producerar mellan 50 och 100 Watt och har en yta på 0.35 till 0.8 m2 

(Alvarez, 2009). Strömmen vid en kortslutning av solcellsmoduler är ungefär lika 

stor som maximala strömmen vid normal drift (Nordic Sunpower, 2014). Se 

bilaga A, Fig 2 för spänning-strömkurva. Kortslutning kan vara en stor risk i 

andra elektriska kraftkällor.  

Medan spänningen är beroende av utformningen och materialet på solcellen, är 

nivån på strömstyrkan beroende av solstrålning. Solstrålning varierar med plats, 

tid på dygnet, årstid och meteorologiska förändringar (Alvarez, 2009). 

För att ge en kontinuerlig strömkälla, mindre beroende av solen, kan ett batteri 

anslutas till kretsen. Batteriet laddas kontinuerligt vid effektöverskott och kan ge 

ström när solen är nere. Att ansluta ett batteri kan ge upphov till andra problem. 

Batteriet kan bli överladdat på en solig dag eller tömmas under hög belastning. 

För att hantera detta problem, kan en batteriregulator anslutas till kretsen för att 

skydda batteriet (Sidén, 2009). Regulatorn förhindrar en för hög ström till 

batteriet under en solig dag samt hindrar batteriet från att dräneras genom att 

koppla bort lasten eller genom att varna användaren med en signal (Green, 
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2002). Det är också möjligt att skydda batteriet genom att använda 

självreglerande moduler. Självreglerande moduler har färre solceller som då 

levererar lägre spänning. Vilket minskar risken för överladdning av batteriet 

(Green, 2002). 

Solceller producerar likström. Genom att lägga till en växelriktare till kretsen, är 

det möjligt att driva laster som kräver växelström. Genom att lägga till en 

traditionell generator, är det möjligt att skapa en flexibel kraftkälla (Sidén, 2009). 

Det är också möjligt att integrera solcellsmodul till ett system med existerande 

generator. Om tillförseln av diesel är ett problem, är kostnaden för att installera 

solcellsmodul snabbt återhämtat (Green, 2002).  

Det är möjligt att sälja tillbaka energi som ej konsumeras tillbaka till 

nätleverantören och på så sätt få betalt för producerat överskott. För att göra 

detta enklare pågår en översyn av de lagar och regler som rör produktion av 

egen el (Energimyndigheten 2, 2013). 

Sedan juni 2009 finns ett statligt stöd för installation av nätanslutna 

solcellssystem. Stödet syftar till en omställning av energisystemet och till en 

industriell utveckling inom energiteknikområdet. Privatpersoner, kommuner och 

företag kan söka bidraget. Mellan 2013 och 2016 betalas upp till 35 procent av 

kostnaderna men inte över 1,2 miljoner kronor per solcellssystem (Förordning 

(2009:689) om statligt stöd till solceller). 

 

1.4.4 Tidigare försök 
 

Emerald Ace är världens första fartyg med ett kraftförsörjningssystem som 

består av både solceller och dieselgeneratorer. Emerald Ace har 768 

solcellsmoduler som kan producera 160kW. För att lagra denna energi så 

används 324 000 lithium-ion batterier som kan lagra 2.2MWH. Under gång så 

laddar solcellerna upp lithium-ion batterierna för att kunna använda energin när 

fartyget ligger till kaj. Dieselgeneratorerna är helt avstängda när Emerald Ace 

ligger till kaj och endast batterierna förser fartyget med elektricitet. Detta 
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resulterar i att utsläppen från dieselgeneratorerna helt försvinner när fartyget 

ligger till kaj (MITSUI O.S.K, 2012). 

Emerald Ace är en direkt konsekvens av införandet av de strängare regler för 

CO2 utsläpp utfärdat av MARPOL (International Convention for the Prevention 

of Pollution From Ships) som trädde i kraft den 1:a januari 2013 (Cheong, 

2012). 
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2 Metod 
 

För att få svar på frågeställningen lämpar sig metoden fallstudie. Genom att 

fokusera på ett specifikt fartyg är det möjligt att använda värden på viktiga 

faktorer som genomsnittlig användbar soleffekt och hur stor yta som är 

tillgänglig för att installera solceller. Genom att mäta elektrisk energiförbrukning 

på M/S Sydfart kommer det att vara möjligt se hur stor del av det elektriska 

energibehov som solceller kan täcka under varje enskild månad.  

2.1 Data för globalstrålning 
 
Data för globalstrålning samlas in genom STRÅNG:s databas. STRÅNG är en 

mesoskalig modell för solstrålning som förs över Skandinavien, vars utveckling 

finansierats av SMHI, Strålsäkerhetsverket och Naturvårdsverket (STRÅNG, 

2013). För att få en genomsnittlig dag, en för varje månad, beräknas ett 

genomsnitt för varje hel timma under dagen. Först adderas globalstrålningen för 

varje hel timme mellan två klockslag. Sedan divideras total globalstrålning med 

antal dagar i månaden. Se ekvation 2 för exempel januari.  

(𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 1 𝑗𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 13: 00 𝑜𝑐ℎ 14: 00) +
(𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 2 𝑗𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 13: 00 𝑜𝑐ℎ 14: 00) …

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑗𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖
 

Ekvation 2: Exempel för beräkning av genomsnittlig globalstrålning mellan 13:00 och 
14:00 i januari månad. 

 
2.2 Energimätning 
 
För att få med alla förbrukarna när M/S Sydfart ligger till kaj mäts effekt på 

inkommande kabel som är ansluten till elnätet på land. Effektförbrukningen på 

M/S Sydfart varierar. För att ge en bild av energiförbrukningen mäts och loggas 

ström, spänning, effekt och energi. Fartygets förbrukare identifieras genom att 

koppla upp mätverktyg på ingående landkabel. Sedan stoppas och startas 

komponent för komponent och skillnaden i effektförbrukning noteras.   
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2.3 Mätning av tillgänglig solcellsyta 
 
För att kunna beräkna den effekt som solcellsmoduler kan producera behövs 

tillgänglig yta för installation av solceller mätas. Denna yta används sedan för 

att räkna ut en teoretisk uteffekt ifrån solcellsmoduler enligt ekvation 3. 

 

𝐸 = 𝐴 × 𝑟 × 𝐻 × 𝑃𝑟  

E = Energi (kWh) 

A = Total solcells area ( m2) 

r = Solcellens verkningsgrad (%) 

H = Globalsolstrålning (W/ m2) 

Pr = Förlustkoefficient (Standard 0.75) 

Ekvation 3 Beräkning av producerad effekt. 

 

Den tillgängliga ytan för installation av solcellsmoduler begränsas av de dagliga 

rutinerna ombord M/S Sydfart. Solcellerna får inte störa eller orsaka 

säkerhetsproblem för de som arbetar ombord. För att få ut maximal effekt ur 

solcellsmoduler är det nödvändigt att vinkel och orientering är optimal. Ombord 

M/S Sydfart är optimal orienteringen av alla solcellsmoduler svår att uppnå då 

fartyget inte är stationärt. Minimal fysisk åverkan på fartyget eftersträvas.  

 

Utefter dessa parametrar placeras stor del av solcellerna i en hängande vinkel 

utefter relingen. Genom denna placering störs inga gångvägar och vinkeln på 

solcellerna kan ändras. 
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2.4 Felkällor 
 

2.4.1 Felkällor i energimätning 
 

Eftersom de elektriska signalerna i modern mätutrustning ofta är mycket svaga 

innan de förstärks, riskerar signalerna att störas. Störningar kan orsakas av till 

exempel åskväder, svetsning eller otillräckligt skärmade transformatorer. 

Modern elektronisk mätutrustning är normalt avstörd men det är komplicerat att 

åtgärda eventuella störningar (Grahm, 1997). Skiljetranformatorn placerad 

bredvid mätutrustningen på M/S Sydfart kan med andra ord påverka 

mätnoggrannheten på mätresultatet.  

Vibrationer kan orsaka mekaniska skador på utrustning, kablar kan ligga och 

skava mot vassa kanter och mätinstrument kan falla. Eftersom att M/S Sydfart 

ligger till kaj under mätperioderna så kan mätfel på grund av vibrationer 

uteslutas. 

Elektronik arbetar ofta med små signaler och behöver då vara högohmiga. 

Högohmiga resistanser är utformade för att ge ett högt elektriskt motstånd. Om 

då fukt hamnar på dessa resistanser kommer den elektriska signalen istället att 

välja den väg med lägst resistans, vatten är relativt lågohmigt och den elektriska 

signalen flödar istället genom fukten utanpå den högohmiga resistansen. Detta 

kan ge upphov till mätfel (Grahm, 1997). För att undvika problem med fukt 

behövs det ett instrument med tillräcklig IP-klass. 

En annan potentiell källa till fel är mätverktygets mätonoggrannhet. Detta är ett 

mått på överenstämmelsen mellan mätvärdet och mätvariablens sanna värde. 

För att kontrollera denna parameter bör mätinstrument kalibreras regelbundet. 

Komponenter kan ha åldrats eller mätinstrumentet kan ha utsatts för omild 

behandling. Är detta fallet kan mätresultaten bli missvisande (Grahm, 1997). 

En ytterst vanlig felkälla är den mänskliga. Den mänskliga faktorn kan visa sig i 

form av avläsningsfel eller anslutningsfel (Grahm, 1997). Vid mättillfällena 

ombord M/S Sydfart har den mänskliga faktorn minimerats genom att läsa 

mätinstrumentets manual, provmäta och rimlighetsbedömma mätvärden. 
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Kalibrering av mätverktyg är en viktig del av en mätning då kalibreringen 

säkerställer att mätinstrumentet visar rätt. Samtliga mätningar utförs med 

mätverktyg lånade av Sjöfartshögskolan i Kalmar. Dessvärre finns ingen rutin 

för att kalibrera mätverktyget Fluke 435 Power Analyser. Ett enklare test av 

Fluke 435 utförs innan mätningar. Detta utförs genom att mäta spänning och 

ström med en kalibrerad Chauvin Arnoux Clamp Multimeter F205 och sedan 

mäta samma spänning och ström med Fluke 435.  

Eftersom energimätningarna sker över lång tid kopplas mätverktyget Fluke 435 

in på fartygets nät då Fluke 435:s batteri endast täcker cirka 6 timmars 

användning. Att mätverktyget är inkopplat på fartygets nät innebär att den mäter 

sin egen förbrukning. Mätverktygets förbrukning uppgår till ett fåtal Watt och har 

räknats in som en av fartygets förbrukare. 

2.4.2 Felkällor i beräkning av solcellseffekt 
 

När solcellseffekten beräknas används STRÅNG`s databas för globalstrålning. 

Globalstrålningen över fartyget kommer att förändras under hela dagen 

beroende på väder. Genom att ta det genomsnittliga värdet för globalstrålning 

under varje timme under dagen är det möjligt göra enklare beräkningar. Detta 

innebär dock en lägre noggrannhet vid varje enskild tidpunkt. 

2.5 Mätutrustning 

För att logga energianvändningen ombord M/S Sydfart används 

mätinstrumentet Fluke 435 Power Analyzer.  Mätinstrumentet kan mäta och 

logga ett stort antal parametrar och ger möjligheten att mäta och utvärdera en 

elektrisk kraftdistribution. Mätonoggrannheten för Fluke 435 är 1 % ± 10 counts 

(435 Manual) Tillsammans med Fluke 435 används strömklämman i200 med 

mätonoggrannheten 1 % och ±0,5A. Strömklämmans mätonoggrannhet 

adderas till mätonoggrannheten för Fluke 435. Vid beräkning av producerad 

energi är mätinstrumentets mätonoggrannhet låg i förhållande till andra felkällor. 

Därför kommer denna mätonoggrannhet ej tas i beaktning vid beräkningarna.  
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Under tiden som Fluke 435 loggar valda parametrar, övervakas även 

spänningen för att upptäcka s.k. händelser. En händelse är när spänningen på 

någon av faserna över - eller understiger valda gränsvärden. Detta gör det 

möjligt att se potentiellt intressanta händelser som uppkommer mellan de 

normala loggningsintervallerna. De gränsvärden som använts i mätningarna 

överensstämmer med IEC61000-4-30. IP-klassen för Fluke 435 är IP-51. (435 

Manual)  

2.5.1 Ratade energimätare 
 

Rubicson Energimätare är ett enkelt och noggrant mätverktyg. 

Mätonoggrannheten för mätning av effekt är +-0.5%. Mätverktyget tar hänsyn till 

effektfaktorn. Dessvärre finns inte möjligheten att visa en logg över 

effektförbrukning över tid. (Rubicson Manual, u.å.)  

EFergy e210 1.0 är en trådlös energimätare för hushåll. Mätaren har möjlighet 

att visa effektförbrukning samt energiåtgång men saknar möjligheten att ta 

hänsyn till effektfaktor. Dessutom är mätonoggrannheten hög (10 %) och det 

finns ingen möjlighet att visa en logg över effektförbrukningen över tid. (eFergy 

e2 manual) 

Chauvin Arnoux Clamp Multimeter F205 har en låg mätonoggrannhet för 

mätning av effekt. Mätverktyget tar hänsyn till effektfaktorn. Dessvärre finns 

ingen möjlighet att mäta effektförbrukning över tid. (F205 Manual) 

2.5.2 Placering av mätrutrustning för energimätning  
 

Mätutrustningen placeras under alla mättillfällen på samma plats, akter om 

styrhytten under en lucka. Tillsammans med mätverktygets IP-klass ger detta 

ett tillräckligt skydd. Det är här M/S Sydfart ansluter inkommande landkabel. I 

utrymmet placeras mätutrustningen bredvid en skiljetransformator. 

2.5.3 Övrig mätutrustning 
 
För att kunna utföra energimätningar med Fluke 435 Power Analyzer tillverkas 

en mätlåda, se figur 3.  
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Figur 3 – Mätlåda för energimätning. 
 
Energiförbrukningen mäts när M/S Sydfart ligger till kaj. Då är fartyget ansluten 

med en vanlig stickkontakt till landström. För att kunna mäta energiåtgång mäts 

ström i neutralledare och fasledare samt spänningen i de båda kablarna. 

Mätutrustningen jordas i skrovet. För kopplingsschema av mätningen se figur 4.  

 

Figur 4 – Kopplingsschema, mätlåda för energimätning. Se Biliga A, Figur 3 för en    
större bild.  
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För att mäta tillgängliga ytor för att installera solcellsmoduler används ett 

måttband av stål. Detta ger inte maximal noggrannhet. En mätning bör inte vara 

onödigt noggrann då det medför onödiga kostnader och komplexitet. (Grahm, 

1997) 

2.6 Behandling av insamlad data 
 
Teoretisk uteffekt från solcellsmodulerna beräknas genom ekvation 3. 

Förlustkoefficienten i formeln innefattar förluster för omvandlare, kablar, 

skuggning, vinkel, smuts och snö. Genom att använda en förlustkoefficient så 

tas alla förluster med i beräkningarna. 

𝐸 = 𝐴 × 𝑟 × 𝐻 × 𝑃𝑟  

E = Energi (kWh) 

A = Total solcellsarea (m2) 

r = Solcellens verkningsgrad (%) 

H = Globalsolstrålning (W/ m2) 

Pr = Förlustkoefficient (Standard 0.75) 

Ekvation 3 - Beräkning av producerad effekt. 

 

Ett kalkylblad användas för att beräkna energi och effekt. Detta presenteras i 

diagram som visar solcellseffekt beroende av tid och månad. Kalkylbladet 

används för att presentera scenarion genom att ändra arean för solcellerna.  

 

För att förenkla beräkningar har ett medelvärde av fartygets elektriska 

energiförbrukning används. Detta medelvärde baseras på energiförbrukningen 

per timme under samtliga mätningar. 

 

EEOI beräknas för exempelresan utan installerade solceller. Därefter beräknas 

EEOI igen för resan med exakt samma förutsättningar, förutom att solceller står 

för en del av elproduktionen. Den delen antas resultera i en mindre mängd 

förbrukad bränsle genom att huvudmaskin belastas mindre då solpanelerna tar 
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den elektriska belastningen från generatorn. Se Ekvation 4. Lägre belastning på 

huvudmaskin antas ge samma hastighet genom vattnet men med lägre 

bränsleförbrukning. Beräkningarna av EEOI utgår från medelförbrukningen till 

kaj och producerat överskott är borträknat. Beräkningen förenklas genom att 

använda en godtycklig verkningsgrad på generator och huvudmaskin. Vidare 

förenklas beräkningen då producerad energi från solcellspanelerna under hela 

dagens energiproduktion används i beräkningen trots att sjöresan är kortare än 

antalet soltimmar. Även bränsleförbrukningen vid lastning och lossning för 

resan används vid beräkning av EEOI. (IMO MEPC.1 Circ.684) Beräkningen 

genomförs också för samma exempelresa för alla månader på året. 
  

 

2.7 Hur genomförs analysen 
 

När all data är insamlad analyseras resultatet genom att titta på fartygets 

effektbehov i förhållande till hur mycket effekt solcellerna kan producera.  

EEOI analyseras genom att se hur bränsleförbrukningen ändras med solceller 

installerade jämfört med utan solcellsmoduler. 

 

 

 

𝑚𝑏 =
𝐸𝑆𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟
𝐻𝑖 × 𝜂

 

 

 

𝑚𝑏 Sparat bränsle [ton] 

𝐸𝑆𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 Av solceller producerad energi under resan [kJ] 

𝐻𝑖 Värmevärde för bränsle [kJ/ton] 

𝜂 Uppskattad sammanlagd verkningsgrad på 

generator och huvudmaskin 

 

 Ekvation 4 – Sparat Bränsle. 
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3 Resultat 
 

3.1 Energimätning 
 

Samtliga mätningar som redovisas nedanför är utförda när M/S Sydfart ligger till 

kaj. Mätningarna används för att beräkna en medelförbrukning. 

Medelförbrukningen används för att jämföra den av solcellerna producerade 

energin med fartygets förbrukning. Genom att använda medelförbrukningen är 

det möjligt att ta hänsyn till samtliga förbrukare ombord.  

Den första mätningen ombord M/S Sydfart genomfördes från 12:45 den 6 

december 2013 till och med 12:40 den 9 december 2013. Mätningen pågick 

oavbrutet under 71h och 55min.  

Den andra mätningen ombord M/S Sydfart genomfördes från 12.59 den 10 

januari 2014 till och med 16:27 den 13 januari 2014. Mätningen pågick 

oavbrutet under 75 timmar och 28 min.  

Den tredje mätningen ombord M/S Sydfart genomfördes från 12:09 den 17 

januari 2014  till och med 12:31 den 20 januari 2014. Mätningen pågick 

oavbrutet under 72 h och 22 min.  

Det finns som rutin bland personalen att besöka fartyget varje helg för att arbeta 

eller för att dricka en kopp kaffe. Detta visar sig tydligast under mätning 2 med 

rejäla strömspikar och tillfälligt högre effektförbrukning. 11 och 12 januari var 

det personal ombord. (Mailkorrespondens Tekniker M/S Sydfart)  

För att förenkla presentationen av beräkningar är antalet värdesiffror 

begränsade, förutom vid mätning av energiförbrukning. Maximalt antal 

värdesiffror har dock använts vid alla beräkningar.  

 

 

 

 20   
 



  
 

3.1.1 Energiförbrukning under mätningarna 
 

Energiåtgången under mätperiod 1 uppgick till 44,7kWh. Detta ger en 

genomsnittlig energiåtgång per timme på: 44,7/71.8=0.622kWh.  

Energiåtgången per dygn blir: 0.622*24=14.9kWh. Se Figur 5. 

 

Figur 5 - Energiförbrukning mätning 1. 

 
Energiåtgången under mätperiod 2 uppgick till 31.933kWh. Detta ger en 

genomsnittlig energiåtgång per timme på: 31.9/75.5=0.423 kWh.  

Energiåtgången per dygn blir: 0.423*24=10.15 kWh. Se Figur 6. 

 

Figur 6 - Energiförbrukning mätning 2 

. 

Energiåtgången under mätperiod 3 uppgick till 29,7kWh. Detta ger en 

genomsnittlig energiåtgång per timme på: 29,7/72.4=0,41 kWh. Energiåtgången 

per dygn blir: 0.41*24=9.83kWh. Se Figur 7. 

 

Figur 7 - Energiförbrukning mätning 3. 
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3.1.2 Effektfördelning under mätningarna 
 

Fartygets effektfördelning under de tre mätningarna kan ses i nedanstående 

stapeldiagrammen. För effektfördelning under mätning ett, se Figur 8. 

 

Figur 8 - Effektfördelning mätning ett. Det övre extremvärdet på effekten är 2160 Watt. 
Undre extremvärdet är 466.667 Watt. 95 percentilen är 806.7 Watt.   

 
För effektfördelning under mätning två, se Figur 9. 

 

 

Figur 9 - Effektfördelning mätning två. Det övre extremvärdet är 3213 Watt. Undre 
extremvärdet är 260 W. 95 percentilen är 706,7 Watt.  
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För effektfördelning under mätning tre, se Figur 10. 

 

 

Figur 10 - Effektfördelning mätning 3. Det övre extremvärdet är 3060 Watt. Undre 
extremvärdet är 240 W. 95 percentilen är 986,7 Watt. 

 
3.1.3 Effektlogg 

 

Kurvorna nedan visar en logg över effektförbrukning under 2 h. Det finns två 

tydliga förbrukare som återkommer; kylskåpets kompressor och oljepannan. Det 

är när båda går samtidigt som den största förbrukningen sker. Kylskåpet 

förbrukar en lägre effekt men under en längre tid jämfört med brännaren. För 

effektlogg under mätning ett, se Figur 11.  
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Figur 11 - Effektloggen över två timmar under mätning ett, Y-axeln visar effekt och X-
axeln visar tiden på dygnet.  

 
För effektlogg under mätning två, se Figur 12.  

 

 

Figur 12 - Effektloggen över två timmar under mätning två, Y-axeln visar effekt och X-
axeln visar tiden på dygnet. 
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För effektlogg under mätning tre, se Figur 13.  

 

 

Figur 13 - Effektloggen över två timmar under mätning tre, Y-axeln visar effekt och X-
axeln visar tiden på dygnet. 

 
De röda, smala spikarna i effektloggen är strömspikar som uppstår när 

oljebrännarens tändkrets startar och när kylskåpets kompressor startar. 

Strömspikarna är höga men ger en liten energi då de pågår under en kort tid.   

Då de stora effektförbrukarna är få ombord M/S Sydfart kan tydliga tendenser 

ses. Grundförbrukningen varierar mellan 270 Watt och 570 Watt. Förbrukarna  

består då av ett varierande antal tända lysrör. Dekorativa ljusslingor på däck, 19 

Watt. Dekorativ lampa på däck, 10 Watt.  Lumatron Digital TV-mottagare, 19 

Watt. HP Laser JET M1522nf i stand-by 10 Watt. Dessutom pågår en 

underhållsladdning av de 4 stycken 24V batterier som finns ombord. Största 

inverkan på variationen för minimiförbrukningen är antal tända lampor.  

Storleken på flera förbrukare ombord M/S Sydfart har ej identifierats under 

mätningarna. De förbrukarna är en hydroforpump, en WC-pump och en 

cirkulationspump. Även om storleken på dem inte har identifierats så är dess 

effektförbrukning med i beräkningarna.  
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Figur 14 – 16 visar effektloggen över samtliga timmar under respektive mätning. 

 

Figur 14 - Effektloggen över hela mätning ett. Effektförbrukningen är jämn över hela 
mätperioden. Y-axeln visar effekt och X-axeln visar tiden på dygnet. 

Figur 15 - Effektloggen över hela mätning två. Under första delen av mätperioden är 
förbrukningen något högre. Två tillfälligt högre effektuttag kan ses. Y-axeln visar effekt 
och X-axeln visar tiden på dygnet.   

 
Figur 16 - Effektloggen över hela mätning tre. Effektförbrukningen är jämn förutom en 
stor, tillfällig effektökning samt en mindre, tillfällig effektökning. Den stora 
effektökningen beror, enligt M/S Sydfarts personal, på arbete ombord fartyget. Y-axeln 
visar effekt och X-axeln visar tiden på dygnet  
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3.2 Väder under mätningarna 
 
Vädret under mätningarna varierade. Följande tabeller visar medeltemperatur 

och vindhastighet under varje dygn under varje mätning. Enligt SMHI (Personlig 

Kommunikation Jan 2013) 

 
 
 
Tabell 1 - Vädret vid Kalmar Flygplats 
under mätperiod ett.  

 

Datum Temp. (°C) Vind (m/s) 

6/12-2013 – 0.5 15 

7/12-2013 – 1.7 11 

8/12-2013 – 4.8 10 

9/12-2013 – 0.5 6 

Medeltal ~  – 1,9 ~ 11 
 

Tabell 2 - Vädret vid Kalmar Flygplats 
under mätperiod två.  
 

 

Datum Temp (°C) Vind (m/s) 

17/1-2014 – 1,5 5,8 

18/1-2014 – 1,4 4,7 

19/1-2014 – 1,4 5,6 

20/1-2014 – 1,8 6,0 

Medeltal ~ 1,5 ~  5,5 
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Tabell 3 - Vädret vid Kalmar Flygplats 
under mätperiod tre.  

 
 

 

Datum Temp. (°C) Vind (m/s) 

10/1-

 

2.5 5.3 

11/1-

 

4.7 3.6 

 12/1-

 

-0.8 

 

5.1 

 13/1-

 

-6.7 

 

2.8 

 Medeltal ~ -0,075 ~  4.2 

 

Vädret under de tre mätningarna var likartat och skillnaden i effektförbrukning 
för oljepannan är försumbar. 
 
 
3.3 Sammanfattning av mätningarna 
 
I tabell 4 är mätvärdena sammanfattade. Mätning ett har en högre 

energiförbrukning än mätning två och tre. Däremot är 95-percentilen för effekt 

högst under mätning tre. Ett medelvärde för temperatur och vindhastighet 

beräknas för respektive mätning. Genomsnittlig vindhastigheten är högst under 

mätning ett. Skillnaden i medeltemperatur mellan mätningarna är inte stor.   
 

Tabell 4 - Sammanfattning av samtliga mätningar. 

 

Medel Mätning 

 

Mätning 

 

Mätning 

 

Medeltal 

Energiförbrukning Per timme [kWh] 0,622 0,423 0,401 0,485 

Energiförbrukning per dygn [kWh] 14,9 10,15 9,624 11.6 

Energiförbrukning per år [kWh] 5447 3706 3 513 4 222 

Vindhastighet [m/s] 11 4.2 5,5 6.7 

Temperatur [°C] – 1,9 – 0,075 – 1,5 – 1.2 

95-Percentilen [W]  807 707 987 833 
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3.4 Energiförbrukning till sjöss 
 

Energiförbrukningen till sjöss är i stort sett densamma som när M/S Sydfart 

ligger till kaj. Utöver kajförbrukningen tillkommer kringutrustning på bryggan, 

lanternor och styrmaskin. Styrmaskinens likströmsmotor förbrukar en hög effekt 

när den går. Enligt personal används denna likströmsmotor endast vid behovs 

av snabb manövrering. Annars drivs styrmaskin av huvudmaskin. Den 

trefasutrustning som används är en brandpump och ett ankarspel. Dock endast 

ett fåtal timmar per år. (Mailkorrespondens Tekniker M/S Sydfart) Möjlighet för 

mätning av förbrukare till sjöss finns ej samtidigt som antalet dagar till sjöss 

varierar. Därför beräknas endast genomsnittliga årsförbrukningen efter 

energiåtgången när M/S Sydfart ligger till kaj.  

 
3.5 Energiförbrukning beroende på årstid 
 
Energiförbrukningen under de olika årstiderna är beroende på oljepannans 

energiåtgång. På vintern kommer oljepannan att förbruka mer energi än på 

sommaren. Det används heller ingen klimatanläggning under sommaren. 

Därigenom nås sannolikt högsta energiåtgången under vinterhalvåret. 

Medelvärdet för förbrukad energi kommer därför att beräknas under december 

månad. Detta gör att medelenergiförbrukningen som används i tabeller och 

diagram antas visa den högsta möjliga medelenergiåtgången.  

 

3.6 Tillgänglig yta för solcellsmoduler 
 

Ombord M/S Sydfart finns det sex stycken platser som lämpar sig för att 

installera solceller på. Se figur 17. Platserna har valts på sådant sätt att 

solcellerna inte ska vara i vägen för dagligt arbete, de ska inte störa vid lastning 

eller lossning och det ska krävas så lite ingrepp som möjligt på fartyget för att 

installera solcellerna.  
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. 

 

Figur 17 - M/S Sydfart i uppifrån. Placeringarna är märkta A till G. 

 
Placering A är på aktra relingen babord där en hängande placering lämpar sig. 

Den tillgängliga ytan uppgår till 5.0*1,0 [m] 

Tillgänglig area på placering A är då cirka 5,0 m2. 

 

Placering B är på motsatt sida av placering A och den tillgängliga ytan är 

densamma som placering A. 

Tillgänglig area på placering B är cirka 5,0 m2. 

 

Placering C är på den aktra relingen av fartyget, på grund av livflottar och 

rundning av relingen blir denna placering (5.5*1,0)-1.35–1.45  [m] 

Tillgänglig area placering C är cirka 2.7 m2. 

 

Placering D är på en manlucka på den aktra delen av fartyget, denna yta 

uppgår till 0.90*1,0 [m] 

Tillgänglig area placering D blir då cirka 0.90 m2. 

 

Placering E är ovanför styrhytten (monkey island) denna yta har måtten 2.3*3,0-

x [m] där x är ej tillgänglig yta på grund av radarmast och andra uppstickande 

föremål. 

 30   
 



  
 

Tillgänglig area placering E är cirka 4.0  m2. 

 

Placering F är på motsatt sida av placering G med samma mått och area. 

Area placering F blir cirka 0.8 m2. 

 

Placering G är uppe på det förliga schappet på babords sida där måtten är 

0.9*0.9 [m] 

Area placering G uppgår till cirka 0.80 m2 

Total tillgänglig yta för att installera solceller uppgår till cirka 18 m2. Se Tabell 5. 

 

 

 

Tabell 5 - Varje placering och dess yta 

A Reling BB 5.0  m2 

B Reling SB 5.0  m2 

C Reling akter 2.70  m2 

D Manlucka akter 0.90  m2 

E Styrhytt 4.00  m2 

F Schapp SB 0.80  m2 

G Schapp BB 0.80  m2 
 

Summa ~ 18  m2 
.  
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3.7 Antal solcellsmoduler på tillgänglig yta 
 
Beräkningarna baseras på en 240W solcellsmodul i standardstorlek. Mått på 

vald solcellsmodul är 1650 x 992mm. Den panel som används i beräkningarna 

är en ZNSHINE 240W POLY ifrån Nordicsunpower (Nordicsunpower). Denna 

panel är vald för att ett produktdatablad med all nödvändig fakta finns lätt att 

tillgå. Panelen är också kommersiellt tillgänglig. 

Vid vissa placeringar har en något utstickande solcellsmodul tolererats. Detta är 

varför den totala ytan av solcellsmoduler är större än den tillgängliga ytan för 

solceller. Jämför tabell 5 mot tabell 6. För beräkningar se bilaga A 

 

 

 

Tabell 6 – Yta solceller 

 

Placering Yta ( m2) 

Placering A (3 st) 4.9104 

Placering B (3 st) 4.9104 

Placering C (1 st) 1.6368 

Placering D (1 st) 1.6368 

Placering E (2 st) 3.2736 

Placering F (1 st) 1.6368 

Placering G (1 st) 1.6368 

Totalt (12 st)  19.6416 
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3.8 Solcellseffekt jämfört med medelförbrukning 
 
För att beräkna effekt som kan tillgodogöras ifrån solceller används ekvation 3. 

𝐸 = 𝐴 × 𝑟 × 𝐻 × 𝑃𝑟  

E = Energi (kWh) 

A = Total solcellsarea (m2) 

r = Solcellens verkningsgrad (%) 

H = Globalsolstrålning (W/ m2) 

Pr = Förlustkoefficient (Standard 0.75) 

Ekvation 3 - Beräkning av producerad effekt. 

 
Globalstrålningen (H) som använts för uträkningarna är ett genomsnitt per 

timma. Detta har beräknats för varje månad under 2013. Data är tagen från 

STRÅNG:s databas.  

Förlustkoefficienten (Pr) som använts är en standardkoefficient på 0.75. 

Förlustkoefficienten i formeln innefattar förluster för omvandlare, kablar, 

skuggning, vinkel, smuts och snö. 

Alla tider i tabell och diagram utgår ifrån en koordinerad universell tid (UTC). 

Svensk vintertid är UTC+1 och sommartid i Sverige är UTC+2. För tabell över 

producerad energi per timma ifrån solcellerna se bilaga B, tabell A. 

 

3.8.1 Scenario ett 
 

Solcellseffekten under scenario ett baseras på den totala tillgängliga ytan för att 

installera solcellsmoduler ombord M/S Sydfart.  Verkningsgraden (r) är tagen 

ifrån produktdatabladet för ZNSHINE 240W POLY solcellsmodul och är 14.66% 

(Nordicsunpower) 

 

Figurerna 18-21 visar den tillgängliga effekten, som kan produceras av 

solcellsmodulerna beroende av tid på dygnet och månad. Grundförbrukningen 
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ombord M/S Sydfart illustreras av det grå fältet. Figurerna är uppdelade efter 

årstid, där figur 18 visar vintermånaderna (december, januari och februari), figur 

19 visar vårmånaderna (mars, april och maj), figur 20 visar sommarmånaderna 

(juni, juli och augusti) och figur 21 visar höstmånaderna (september, oktober 

och november).  

Överskotten i diagrammen är den energi som fartyget inte kan ta tillvara på. För 

att ta tillvara på denna energi krävs det att, antingen batterier installeras i 

systemet eller att det finns möjlighet att sälja tillbaka energin till elnätet. 

 

Figur 18 - Medelförbrukningen som kan täckas per timme under december, januari och 
februari under scenario ett. All av solceller producerad effekt kommer att kunna 
användas.   

 

 
Figur 19 - Medelförbrukningen som kan täckas per timme under mars, april och maj 
under scenario ett. Mitt på dagen av dagen finns ett stort effektöverskott, i synnerhet 
under april och maj.  
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Figur 20 - Medelförbrukningen som kan täckas per timme under juni, juli och augusti 
under scenario ett. Ett stort överskott på dagen under samtliga tre månader. 

 

 

Figur 21 - Medelförbrukningen som kan täckas per timme under september, oktober 
och november under scenario ett. 
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Figur 22 visar den totala energin producerad av solcellerna under varje månad. 

Detta visar hur mycket energi som kan tas tillvara på om överskottet kan tas 

omhand. Det grå fältet är M/S Sydfarts genomsnittlig energiförbrukning, i 

respektive månad. Med batterier inkopplade i kretsen kan totala dagliga 

energibehovet för maj, juni och juli täckas. 

 

 

Figur 22 - Energi från solceller per månad under scenario ett. 

 
Figur 23 visar hur mycket av energin som går till spillo per dag under varje 

månad. Den tiden då det finns ett överskott av energi kommer denna energi, om 

inte batterier finns i systemet, att gå till spillo.  

Från mars till och med oktober kommer en stor del av energin att gå till spillo. 

November till februari är det däremot ett underskott på energi. Under de 

månaderna kommer all energi som solcellerna producerar att bli nyttig energi. 
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Figur 23 - Överskott per dag varje månad under scenario ett. 

 

 

 37   
 



  
 

3.8.2 Scenario två 
 

Det andra scenariot syftar till att minimera överskottet av energi per dag under 

mars till och med september, för att få en mer kostnadseffektiv lösning. Under 

detta scenario kommer alla parametrar förutom antalet solcellmoduler vara som 

under scenario ett. Antalet moduler sänks för att hitta ett antal då överskottet 

energi är litet, utan att gå miste om användbar energi.  

Istället för att använda alla tillgängliga placeringar av solcellsmoduler ombord 

M/S Sydfart kommer endast solcellsmoduler placeras på ytorna A, B och E. På 

placering E kommer endast en solcellsmodul placeras. De modulerna ger en 

total yta solcellsmoduler på 1.6368*7 =11.4576 m2. De följande fyra figurerna 

visar hur stor del av medelförbrukningen som då kan täckas per timme under de 

olika månaderna. Se Figur 24 -27. För tabell över producerad energi per timma 

ifrån solcellerna se bilaga B, tabell B. 

  

 

Figur 24 - Medelförbrukningen som kan täckas per timme under december, januari och 
februari under scenario två. 
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Figur 25 - Medelförbrukningen som kan täckas per timme under mars, april och maj 
under scenario två. 

 

 

Figur 26 - Medelförbrukningen som kan täckas per timme under juni, juli och augusti 
under scenario två. 

 

 

Figur 27 - Medelförbrukningen som kan täckas per timme under september, oktober 
och november under scenario två. 
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Den totala energin producerad av solpanelerna per månad, jämfört med totala 

energibehovet under varje månad. Se Figur 28.  

 

Figur 28 - Energi från solceller per månad under scenario två. 

 
Figur 29 visar hur mycket av energin som går till spillo per dag under varje 

månad. Under den tiden då det finns ett överskott av energi kommer denna 

energi, om inte batterier finns i systemet, att gå till spillo.  
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Figur 29 - Överskott per dag varje månad under scenario två. 

 
3.9 Sammanfattning av solcellseffekt, jämfört med 
medelförbrukning 
 
Den jämförande figuren 30 visar att överskottet för scenario två är betydligt 

mindre, men att lika många månader får ett överskott av energi. 

 

 

Figur 30 - Dagligt överskott av energi, scenario ett (mörkblå) mot scenario två (ljusblå). 
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I figur nr 31 syns det att det totala energibehovet endast kan täckas under 

scenario 1. Detta gäller från maj till och med juli. 

 
 

 
Figur 31 - Producerad energi ifrån solceller, scenario ett (mörkblå) mot scenario två 
(ljusblå). 

 
 
3.10  Förändring av EEOI 
 
Producerad energi från solcellerna antas resultera i en mindre mängd förbrukad 

bränsle genom att huvudmaskin belastas mindre då solpanelerna tar den 

elektriska belastningen från generatorn. Massa sparat bränsle (𝑚𝑏) beräknas 

genom Ekvation  och baseras på area solcellsmoduler för scenario ett. Massa 

sparat bränsle subtraheras sedan från förbrukad massa bränsle från resan utan 

solceller och ett nytt EEOI fås enligt ekvation 4. 

 

𝑚𝑏 =
𝐸𝑆𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟
𝐻𝑖 × 𝜂

 

Ekvation  4 – Sparat Bränsle under exempelresa och solcellsmoduler enligt scenario ett.  

 

Beräkningarna av EEOI baseras på en resa som M/S Sydfart med genomförde 
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mellan Kalmar och Karlshamn, november 2013. Fartyget var lastat med 247 

Metriska Ton raps. Resan var på 81 Nautiska mil och tog 9.5 timmar.  

(Mailkorrespondens personal M/S Sydfart) Fartyget använder dieselolja i 

huvudmaskin. Dieselolja har ett värmevärde på 42,9 MJ/kg (FS 2009). För 

beräkning av förbättring av EEOI, se Ekvation 5. 

Figur 32 visar procentuell 

förbättring av EEOI under 

exempelresan med 

solcellsmoduler installerade. 

Varje månads förbättring visas 

med en stapel. Det är en 

markant skillnad i förbättring 

mellan sommarhalvåret och 

vinterhalvåret.  

För utförligare siffror se bilaga B, tabell C och D. 

  
Figur 32 - Förbättring av EEOI ombord M/S Sydfart i procent beroende på månad, med 

19.6416 m2 solceller installerat.  

 
 

EEOIsolceller = (𝐹𝐶−𝑚𝑏) ×𝐶𝐹 
𝑚𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜×𝐷

 

 
 𝐹𝐶 = Bränsleförbrukning [ton] 
CF  = Diesel = 3,2060 [t-CO2/t-bränsle] 
mcargo = Massa last [ton] 
D = Distans [nm] 
𝑚𝑏= Massa sparad Bränsle [ton] 
 
Ekvation 5 - Förbättring av EEOI 
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4 Analys av resultat 

4.1 Analys av solcellseffekt jämfört med medelförbrukning 
 
Hur stor del av M/S Sydfarts elektriska energibehov som kan fyllas beror på hur 

stor del av den tillgängliga ytan som man vill utnyttja. Genom att använda all 

tillgänglig yta är det möjligt att tillgodose större del av energibehovet under 

vintermånaderna men med konsekvensen att stor del av den producerade 

energin under sommarhalvåret går till spillo. Genom att installera batterier eller 

genom att sälja tillbaka till nätet skulle det vara möjligt att ta tillvara på detta 

överskott av energi.  

Ett alternativ för att behandla ett överskott är att installera färre solcellsmoduler. 

I scenario två så halveras nästan ytan installerade solcellsmoduler men det är 

fortfarande möjligt att i stor utsträckning täcka samma energibehov som i 

scenario ett. Att installera mindre än maximal yta solcellsmoduler ger fler 

användbara kWh per krona, på grund av att överskottet minimeras. Med hänsyn 

till detta rekommenderar vi scenario två för M/S Sydfart.  

4.2  Analys av förändrad EEOI   
 

Eftersom bränsleförbrukningen sjunker med solceller installerade, kommer ett 

förbättrat EEOI uppnås. De teoretiska beräkningarna visar en sänkning av EEOI 

med 0.5 % - 12 %, beroende på årstid. En sådan sänkning förutsätter dock att 

fartyget gör resan under dagen när globalstrålningen är hög.  

EEOI är en bra indikator på hur energieffektivt ett fartyg är men IMO ställer inga 

krav på förbättring av EEOI. Det borde ändå ligga i varje redares intresse att 

sikta på en förbättring av energieffektiviten då det finns mycket att vinna med 

bättre energieffektivitet. Sjöfarten kan bli skonsammare mot miljön och 

potentiellt finns mycket pengar att spara då bränslekostnaderna är en stor utgift. 

Installation av solceller är endast ett sätt att förbättra EEOI, tillsammans med 

andra åtgärder kan en stor förändring åstadkommas. Det är upp till M/S Sydfart 

att sätta ett mål för hur mycket de vill förbättra sitt EEOI. 
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Att installera solcellsmoduler ombord M/S Sydfart kan vara ett gott komplement 

till den konventionella elektriska produktionen. Solcellsmoduler kan sänka 

bränsleförbrukningen och förbättra EEOI för en resa. I synnerhet under 

sommarhalvåret då globalsolstrålningen är hög.  

 

4.3 Förslag på vidare forskning 
 
I en framtida studie kan det vara intressant att undersöka de ekonomiska 

aspekterna av att installera solpaneler ombord M/S Sydfart. Till exempel hur 

lång återbetalningstiden för installerad utrustning skulle vara. Vidare 

energieffektivisering skulle kunna ske om batterier installerade eller om 

lågenergilampor installerade samtidigt som solcellerna.  
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Bilagor 

Bilaga A – Bilder 

 

Figur 1 - Elschema M/S Sydfart 

I 
 



  
 

 

 
Figur 2 - Spänning - Strömkurva för solcellsmodulen ZNSHINE 240 W Poly 
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Figur 3 - Kopplingsschema, mätlåda för energimätning. 
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Bilaga B – Beräkning av antal solcellsmoduler på tillgänglig yta 

Beräkning av solcellsmoduls yta, placering A: 

Om solcellsmodulerna placeras med långsidan uppåt finns plats för tre moduler. 

Längd på reling = 5000 mm 

Längd på solcellsmodul = 1650 mm 

5000/1650 = 3.03 moduler 

Antal moduler på vald plats är tre stycken.  

Area för tre stycken solcellsmoduler är (1,650*0,992)*3 = 4,9104 m2 

Verkningsgrad för solcellsmodulen enligt produktdatablad: 14,66% 

 

Beräkning av solcellsmoduls yta, placering B: 

Om solcellsmodulerna placeras med långsidan uppåt finns plats för tre moduler. 

Längd på reling = 5000 mm 

Längd på solcellsmodul = 1650 mm 

5000/1650 = 3.03 moduler 

Antal moduler på vald plats är tre stycken.  

Area för tre stycken solcellsmoduler är (1,650*0,992)*3 = 4,9104 m2 

Verkningsgrad för solcellsmodulen enligt produktdatablad: 14,66% 

Beräkning av solcellsmoduls yta, placering C: 

Om solcellsmodulerna placeras med långsidan uppåt finns plats för en modul. 

Längd på reling = 5500-1350-1450 = 2700 mm 

Längd på solcellsmodul = 1650 mm 

2700/1650 = 1.636 moduler 

Antal moduler på vald plats är ett styck.  

Area för tre stycken solcellsmoduler är (1,650*0,992)*1 = 1.6368 m2 

Verkningsgrad för solcellsmodulen enligt produktdatablad: 14,66% 

Beräkning av solcellsmoduls yta, placering D: 

Om solcellsmodulerna placeras med långsidan uppåt, med lite överhäng finns 

plats för en modul. 

Längd på yta = 1000 mm 

Längd på solcellsmodul = 1650 mm 
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Antal moduler på vald plats är ett styck.  

Area för tre stycken solcellsmoduler är (1,650*0,992)*1 = 1.6368 m2 

Verkningsgrad för solcellsmodulen enligt produktdatablad: 14,66% 

Beräkning av solcellsmoduls yta, 

placering E: 

 

På grund av utstickande föremål på 

denna placering så finns det plats för 

två stycken moduler. 

Längd på yta = 3000 * 2300 - x mm 

Längd på solcellsmodul = 1650 mm 

Antal moduler på vald plats är två 

stycken.  

Area för tre stycken solcellsmoduler är 

(1,650*0,992)*2 = 3.2736 m2 

Verkningsgrad för solcellsmodulen 

enligt produktdatablad: 14,66% 
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Beräkning av solcellsmoduls yta, placering F och G: 

Om solcellsmodulerna placeras med långsidan uppåt finns plats för en modul 

på vardera sida, om ett överhäng tolereras. 

Längd på yta babord = 900 mm 

Längd på yta styrdbord = 900 mm 

Längd på solcellsmodul = 1650 mm   

Antal moduler på valda platser är två stycken.  

Area för två stycken solcellsmoduler är 

(1,650*0,992)*2 = 3.2736 m2 

Verkningsgrad för solcellsmodulen enligt 

produktdatablad: 14,66% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering Yta (m2) 

Placering A 4.9104 

Placering B 4.9104 

Placering C 1.6368 

Placering D 1.6368 

Placering E 3.2736 

Placering F 1.6368 

Placering G 1.6368 

Total yta (m2)  19.6416 
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Bilaga C – Kalkylark för solcellsenergi och EEOI 
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