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Abstract 

Every life on the earth is addicted of the sun. The sun is clean and free energy source. In Sweden 

there is a long term goal for the global energy system with 100% renewable energy. To achieve this 

goal we need more efforts in a form of including solar cells. solar cells has existed a long time on 

the markets, but in the recent years it has been more interesting in the word and it is mainly because 

the price has gone down, the quality has been better, the efficiency has been higher. 

Nowadays people are more interested to do something that is environmentally friendly and 

profitable. Because of the solar cells are applying good on the roofs and facades so the property 

companies have been more interested to place solar cells on their buildings. 

My project is about potential electricity generation for photovoltaic systems at the new library roof 

that will be built in Falkenberg. In my work I explain what a solar cell is, how it works, how many 

types are there and what kind of it is the most common, how solar systems work, how it is installed, 

what it takes to install solar cells, and what it provides for power. 

After I have tested different angles as solar modules are directed against, comparisons and 

calculations, the results of the design have shown that the roof of the library has good opportunities 

for mounting solar cells installations. The best angle was 27◦ to the south with azimuth 185◦. 

The conclusion of the work is that it is profitable to invest solar systems at the library's roofs. 

Repayment time is long but it is worth it, in this way Falkenberg’s government also makes an effort 

for the environment. 

 

 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Allt liv på jorden är beroende av solen. Den är en ren och gratis energikälla. Sverige har satt ett 

långsiktigt mål för ett nationellt energisystem med 100 % förnybar energi. 

För att uppnå målet krävs det fler insatser i form av bland annat solceller. Solceller har funnits länge 

på marknaden, men under de senaste åren har det blivit mer intressant i världen och det beror främst 

på att kostnaden har gått ner, kvaliteten har blivit bättre samt verkningsgraden har blivit högre. 

Idag är människor intresserade av att göra någonting som är miljövänlig och lönsam. Eftersom 

solceller tillämpar sig bra på tak och fasader så har fastighetsbolagen blivit mer intresserad av att 

placera solceller på sina byggnader. 

Mitt examensarbete handlar om potentiell elproduktion för solcellsanläggningar på nya bibliotekets 

tak som ska byggas i Falkenberg. I mitt arbete förklarar jag vad en solcell är, hur den fungerar, hur 

många typer det finns och vilken som är den vanligaste, hur solcellsystem fungerar, hur det 

installeras, vad som behövs för att installera solcellsystem och vad det ger för effekt. 

Efter att jag har testat på olika vinklar som solcellsmodulerna riktas mot, samt gjort jämförelser och 

beräkningar, har resultatet av projekteringen visat att bibliotekets tak har goda möjligheter till att 

montera en solcellsanläggning. Den optimala vinkeln var 27◦ riktat mot söder med azimut 185◦. 

Slutsatsen av arbetet är att det är lönsamt att investera i en solcellsanläggning på bibliotekets tak. 

Återbetalningsperiod är lång men det lönar sig, och på detta sätt gör Falkenbergskommun även en 

insats för miljön.   

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Förord: 

Mitt examensarbete är en del av energiingenjörsprogram- förnybar energi vid Högskolan i 

Halmstad. Det känns jätte bra för mig, eftersom jag fick göra allt på mitt sätt. Jag fick tänka i flera 

dagar på hur solmoduler ska placeras på taket av Falkenbergs nya bibliotek.  

Jag har läst massor information via nät och jag har även läst böcker om hur solenergi fungerar, vad 

en solcell är, hur en solcell fungerar, vilka sorter och storlekar det finns, hur mycket el solcellen 

kommer att producera, samt hur man projekterar och hur man placerar en solcell på byggnad. 
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1. Inledning 

Detta examensarbete handlar om att placera solceller på taket av det nya biblioteket som skall 

byggas i Falkenberg. 

I detta examensarbete kommer jag att beräkna hur många solmoduler som ska placeras på nya 

bibliotekstak i Falkenberg, vad det behövs för att bygga ett solcellsystem och hur mycket el som 

kommer att produceras av solmodulerna. Samt en jämförelse mellan två vinklar, för att se vilken av 

dem vinklarna som har mest elproduktion. Jag kommer också att beräkna återbetalningsperiod. 

 

1.1Bakgrund 

Själva tekniken för elproduktion genom att använda solceller har funnits sedan 70-talet i Sverige. I 

början var inte solcellerna anslutna till nätet (friståendesystem) som i husvagnar, båtar och 

sommarstugor. Intresset att bygga solcellsanläggningar med anslutning till nätet har ökat kraftig på 

senare år. Denna ökning av solcellsanläggningar beror på olika orsaker, t.ex. att stöd från staten till 

personer som vill installera solceller för att producera el samt att själva tekniken har blivit billigare 

[1]. 

Eftersom allt fossilbränsle leder till att ökade koldioxidutsläpp, och dessa gaser tillsammans med 

andra gaser som freoner och metan bidrar till växthuseffekten i vår atmosfär. Intresset för 

förnybarenergi har ökat eftersom människor idag är mer medvetna om den miljö påverkan som 

finns. Solceller är ett bra steg för att minska koldioxidutsläppen. [2]  

 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att ge Falkenbergs nybyggda bibliotek en ökad kunskap 

om solcellsteknik och informera om hur solceller installeras och deras ekonomiska hållbarhet. 

Examensarbetet kommer att bli ett underlag till framtidens eventuella investering som innehåller 

kostnad för investering, avskrivningstid och konstruktionsförslag. Examensarbetet kommer att 

projektera det bästa alternativet för hur solceller kan tillämpas på bibliotekets tak. 

 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att projektera solceller på byggnadens tak på bästa sätt. Dessutom en 

undersöka vilken placering av solcellerna som ger mest elproduktion. 
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1.4 Avgränsning 

Arbetet kommer att innehålla en förklarning till vad solceller är, vad den består av, hur den fungerar 

och vilka typer som finns på marknaden. Fokus för arbetet kommer dock att vara en jämförelse 

mellan hur mycket el solceller producerar vid två olika lutningar samt ekonomiska beräkningar för 

byggnaden som solcellerna ska placeras på. 

Arbetet kommer inte att gå för djupt in i alla områden. 

 

1.5 Metod 

För att uppnå målet med examensarbete har jag använt mig av informationsökning via internet och 

litteratur inom solceller. Jag har också använt mig av intervjuer och telefonsamtal. 

Jag har även använt SAM ett program för beräkningar samt bilder och rapporter från nätet.   
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2. Solceller 

 

2.1 Allmänt om solceller och historia 

Solceller har funnits länge på marknaden. År 1839 upptäcktes fransmannen Edmund Bequerel att 

sol genererar elektriciteten. Han upptäckte att en elektrisk ström uppkom när solljuset träffar ett 

speciellt material. År 1873 upptäckte den Engels mannen Willoughby Smith att den elektriska 

spänningen ökade i selen (halvledande grundämne). År 1876 började de två brittiska 

vetenskapsmännen Richard Evans och William Grylls att studera fenomenet igen. De observerade 

att vissa andra material fick samma effekt, t.ex. hade de lagt ett lager selen mellan guld och en 

annan metall. På 1880-talet tillverkades den första solcellen av selen och den hade låg 

verkningsgrad, mindre än 1 %. Eftersom selen är ett dyrt material och verkningsgraden var låg så 

var det inte lönsam [3].  

Albert Einestin skrev en artikel om bakgrunden till solcellernas effekt år 1905 [4]. 

Under 1950- talet blev solceller tillgängliga, den första solcellen skapades av Gerald Pearson, 

Darryl Chapin och Carel Fuller vid Bell laboration i USA och den hade hög verkningsgrad. Med 

tiden lyckades man att höja verkningsgrad och använda solceller som en energikälla på platser som 

inte kunde använda bränsle, till exempel satelliter [5]. 

 

 

2.2 Solceller hur det fungerar 

Det huvudsakliga materiellt för solceller är halvledarmaterial (en grupp som är dåliga ledare, dvs. 

inte leder ström så bra som ett ledarmaterial i ett exempel på halvledarmaterial är kisel) för att 

omvandla solljuset till elektrisk ström. Solcellen ha formen av en platt skiva med kontaktar på fram- 

och baksidan. När solljuset faller på skivan kommer det att skapas en spänning mellan framsida och 

baksidan så att om man kopplar en kabel mellan bak och framsidan får man ut ström. Denna 

process fungerar bara när solen skiner och slutar när solljuset försvinner [6]. 

 

 

2.3 solcellers verkningsgrad 

Verkningsgrad definieras som ett godhetsmått som skriver kvoten mellan tillförd energi och nyttig 

energi [7] Sven Werner (s.18, 117) 

Verkningsgraden är olika för olika typer av solceller. Hög verkningsgrad eller låg, beror på vilket 

material som solcellen är uppbyggd av och materialets renhet och struktur t.ex. monokristallina har 

högre verkningsgrad än polykristallina.    
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När solljuset faller på solcellen, omvandlas delar av strålarna till elektrisk energi [8]. 

De vanligaste solcellerna som finns idag på marknaden har cirka 15 % verkningsgrad. Det betyder 

att 15 % av solenergin som faller på solceller omvandlas till el, medan resten av solenergi 

reflekteras eller blir värme. Dessutom förloras 1 % av energi i systemet innan elen kan användas. 

Under en vanlig solig dag i Sverige kan en kvadratmeter solceller ge 150 watt [9]. 

2.4 olika typer av solceller 

Solcellerna delas upp i två huvudtyper, kristallina celler och tunnfilmsceller. Men idag finns det 

också nya typer under utveckling av forskare, t.ex. andra varianter tunnfilmsceller och Grätzelceller 

[10].  

2.4.1 Kristallina solceller 

De vanligaste solceller tillverkas av kristallint kisel, det består av en tunn skiva halvledarmaterial 

med kontakter på fram- och baksidan. När solstrålning träffar solcellens framsida, skapas en låg 

spänning mellan solcellernas baksida(positiv) och framsida (negativ). På grund av denna 

lågspänningen seriekopplas flera solceller (se figur 2-1) för att uppnå önskad spänning och 

ström[11] Lars Andrén (s. 126, 127).  

 

 

Figur 2-1 (Återgivet med tillstånd) 

http://www.solcellforum.se/tekniken.html hämtad den (2018-03-16) 

 

Kristallina solceller delas till två kategorier, mono- kristallina och poly- kristallina celler [12]. 
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2.4.2 Poly- kristallina solceller 

Poly- kristallina solceller är den vanligaste och billigaste typen av godtagbart fungerande solcell, 

dessa sätts samman i varierande storlek till solpaneler. Ett sätt att känna igen en poly- kristallina 

solcell är att färgen är mörkt blåspräcklig och att själva solcellen består av flera kristaller. 

Verkningsgrad för äldre modeller av denna typ ligger mellan 12 till 14 %, men med ny teknik har 

några fabrikat visat något högre verkningsgrad [13].  

 

 

Figur 2-2 Poly- kristallin solpanel(Återgivet med tillstånd) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comparison_solar_cell_poly-Si_vs_mono-Si.png  

hämtad den (2018-05-24)  

 

2.4.3 Mono- kristallina solceller 

Monokristallina solceller görs ur ett stort kristallblock. Materialet till monokristallina är tagna ifrån 

en mer homogen och renodlad typ av kristall än vad poly- kristallina solceller är. Eftersom 

verkningsgraden från monokristallina normalt är högre än för poly- kristallina solpaneler, kan 

solpaneler sammansatta av monokristallina solceller göras något mindre till den totala ytan. 

Monokristallin kvalitet är bättre och svårare att tillverka vilket leder till att priset för denna typ är 

högre. Dessutom är färgen mörkare och mer homogen. Vid icke optimala ljusförhållanden är 

monokristallina solceller bättre då normalt verkningsgraden är mellan 12-16 % [13]. 
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Figur 2-3 Monokristallin solpanel(Återgivet med tillstånd) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photovoltaic_power_system.jpg hämtad den (2018-05-24) 

 

2.4.4 Tunnfilmsolceller med amorf kisel 

Denna typ kallas också tunnfilmsolcell eller tunnfilmpanel. Tekniken för denna typ bygger på 

amorfkisel. Amorf betyder att kislet inte är ordnat i kristaller som i de kristallina solcellerna. 

Mängden av kisel som användas i denna typ minskas på grund av kislets läggs på tunt i gasform, 

tyvärr leder den minskningen till att verkningsgrad också minskas till cirka 5-7 % [13]. 

2.5 Övriga typer 

Kristallina solceller är den vanligaste typen i marknaden medan tunnfilmssolceller typen är 

utvecklas med tiden. Men det finns andra typer som också lär utvecklas vidare i framtiden t.ex. 

CIGS och CdTe – solceller. 

2.5.1 CIGS: 

Denna är en typ av tunnfilmssolcell med högkvalitet och bra egenskaper. CIGS solpaneler är lätta 

att placera på byggnadstak och smuts och snö rinner lätt av. Denna typ fungerar bra i halvskugga 

och mulet väder, och fungerar bättre än många andra paneler i de norra delarna av landet [14]. 

CIGS solmoduler har fått sitt namn från Cu (In, Ga) Se2 då solcellen består av koppar, gallium, 

indium och selen. Det svenskstartade företaget Solibro tillverkar CIGS -solceller, de har numera en 

utländsk ägare och har flyttat sin tillverkning till Tyskland, men i Uppsala har de fortfarande kvar 

sin forskning och utvecklingsenhet [15]. 
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2.5.2 CdTe-solceller  

Denna typ av solceller består av halvledarmaterial (kadmium- tellurid), vilket också är en typ av 

tunnfilmsolcell. De har något lägre verkningsgrad än kristallint kisel, men tillverkningen för denna 

typ är billig. Nackdelen för denna typ är kadmium är ett giftigt ämne och tellurid är ett mycket 

ovanligt ämne i vår jordskorpa [16]. 

2.5.3 Grätzel- solceller 

Den första grätzelcellen skapades år 1991av den tyska kemisten Michael Grätzel som den är 

uppkallad efter [17]. De kallas också nanokristallina och består av tre huvudämnen: titanoxid, ett 

ljusabsorberande färgämne och elektrolyt [18].  Denna typ av solceller kännetecknas att ljuset inte 

absorberas av ett halvledarmaterial som tidigare solceller gör utan istället tillsätter ett special ämne 

på en form av nanokristaller (titanoxid). Man kan likställas den med naturliga växternas fotosyntes. 

Sedan tillsättas en elektrolyt i cellen. Beroende på vilket material som de har valt utifrån 

applikationsområde, så förseglas cellen efter materialet. Man använder glas för längre hållbarhet 

och att försegla cellen [19]. 

2.6 Solcellsystemuppbyggnad 

Solcells paneler producerar likström, men för att producera el krävs solljus. För att kunna försörja 

våra laster även när solljus inte skiner, har man kommit fram till lösningar med någon form av 

energilagring [20] Siden (s.68)  

 
2.6.1 Fristående solcellsystem (Off- Grid) 
 
I detta system saknas tillgång till elnät, men batterier används som en lagringsform. När solen 

skiner laddas batterier för att försörja våra laster vid behov. Men batterier är känsliga, de kan 

förstöras snabbt av både överladdning och urladdning och för att lösa detta problem måste vi 

tillägga en laddningsregulator. 

Laddningsregulatorn förebygger att batteriet överladdas under en solig period. Dessutom förhindrar 

laddningsregulatorn urladdning när lasten är större än kapaciteten. Då kopplas lasten bort när 

batteriets spänning sjunker till en nivå [20] Siden (s.68, 69)  

 
2.6.2 Stand- alone system  

 
Ett Stand- Alone system är ett system som klarar våra behov även under längre perioder när 

solljuset är svagt. Skillnaden från förra systemet är att detta system kopplas till ett bränsledrivet 

kraftverk. Det används även en växelriktare i systemet som omvandlar likström till växelström. 
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Elkraftverk som används i detta system kan drivas med bensin eller diesel, men det finns 

elkraftverket som drivs med förnybar energi (biodrivmedel) som etanol eller rapsolja. Denna typ av 

system har utvecklats så att den klarar av alla funktioner i huset. När laster används med stor 

förbrukning som tvättmaskin så kan elkraftverket köras utan att påverka den sparade energin i 

batterilagret. Fördelen med detta system är att man själv kan styra över sin energikostnad då och 

man blir inte heller beroende av ett elnät [20] Siden (s.70). 

 

2.6.3 Nätanslutna solcellssystem (On - Grid) 

De senaste åren har intresset för nätanslutna solcellssystem ökat i Sverige. Orsaker till detta är att 

priserna för solceller gått ner, investeringsstödet på 20-30% och möjlighet att sälja överskott till 

nätet och tvärtom [11] Lars Andrén (s.123). 

Anläggningar för nätanslutning består av solcellsmoduler, kablar, växelriktare och dataövervakning 

[21]. 

 

2.7 Solcellssystems uppbyggnad 

Innan man koppla ihop solceller med varandra och sen till nätet krävs man beaktar några olika 

villkor. Framför allt behövs det ett godkänt avtal från nätägaren [20] Siden (s. 71) . Dessutom krävs 

vissa huvud komponenter för att allt ska vara säkra och fungera som det ska. Nedan kommer det en 

kort förklarning av olika komponenter som ingår i ett nätanslutet solcellssystem. 

 

- Strängar 

På grund av att en solcell producerar låg spänning kopplas flera solceller ihop i så kallade 

strängar för att uppnå hög spänning och samtidigt minska kabelförluster [22]. 

 

- Solcellsmoduler 

Moduler är en mängd sammankopplade solceller, hopsatta till en panel som är lätt att 

hantera. Det kan placeras på tak, väggar eller på marken. För att producera 1kW el behövs 

7-8m2 solceller [23]. 

 

- Kablar och dimensionering  

När det gäller att koppla samman systemet [24], är det viktigt att välja rätt kablar och rätt 

dimensionering eftersom strömmen som genereras av solcellssystemet kan det bli väldigt 

hög, och att göra avståndet så kort som möjligt mellan solcellerna och växelriktare. På grund 
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av att kablar innehåller resistiva laster så bidra det till förluster vid längre kablar. Kablarnas 

storlek dimensioneras så att förlusten maximalt är 3 % [25]. 

 

- Kopplingslåda 

Om man har flera strängar så kopplas det in en kopplingslåda. I en kopplingslåda finns det 

överspänningsskydd, spärrdioder och säkringar. Man kan säga att kopplingslådan är en 

säkerhetsdel i systemet. Den ska placeras nära genomföringen eller elinstallationen beroende 

på vad det är bäst för situationen [25].  

 

- DC-brytare 

Det behövs en DC- brytare för att kunna koppla bort likströmmen från solmodulerna. t.ex. 

om man vill göra någon form av service på växelriktaren. En DC- brytare placeras nära 

växelriktare och inte nära solmoduler. Medan solcellerna producerar el ska DC-brytare 

aldrig kopplas ifrån då det kan bildas gnistor som kan skada komponenterna [25]. 

      

- Växelriktare  

Solcellerna omvandlar solstrålningen till likströms el, men den el som vi använder är 

växelströms el. Växelriktaren omvandlar (DC) likström till (AC) växelström som därefter 

kan användas i det vanliga elsystemet [11] Lars Andrén (s.133). 

 

- AC-brytare 

Det krävs AC-brytare för att kunna slå ifrån hela anläggningar vid underhåll av elnätet. AC-

brytare placeras bredvid växelriktare för att enklare kunna frånskilja den [25]. 

 

- Elcentral 

Elen som produceras från solcellerna används i först hand i huset [11] Lars Andren (s. 133). 

För att fördela elen i huset används en elcentral. Ibland kallas det gruppcentral, säkringsskåp 

eller proppskåp. I elcentralen, som liknar ett skåp, finns det en rad olika säkringar. Detta 

skåp befinner sig ofta i källaren, hallen, grovköket i ett hem eller garaget [26]. 

 

- Elmätare 

Elmätarens funktion är att mäta den överproduktion som kan uppstå [11] Lars Andren 

(s.133) 
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3.Projekt placering 

 

 

3.1 Elproduktion av solceller 

Produktionen varierar beroende på solstrålningens mängd. Årsproduktionen i Sverige ligger mellan 

(800 – 1000) kWh per kWp för en solcellanläggning som är riktad mot söder. 

kWp är en enhet som betyder (Kilo- Watt Peak) och mäter den toppeffekt en solcell kan producera 

under optimala förutsättningar. I Sverige är den högsta elproduktionen mellan mars och oktober 

månad. Under vintern är produktionen liten eftersom soltimmarna är få och solen står lågt på 

himlen. Ibland är produktionen ingen alls om det står snö på panelarna [27]. 

 

 

Figur 3-1 Soltimmar och regndagar i Göteborg(Återgivet med tillstånd) 

http://www.mittresvader.se/l/sverige/klimat-goteborg-temperaturer-vattentemperatur.php 

 

 

3.2 Placeringar och riktningar av solcellsmoduler 

Vid placering av solcellerna är det viktigt att de orienteras på rätt sätt, för att uppnå den högsta 

årsproduktionen. I Sverige är den optimalt placering för solcellerna rak mot söder med 45 grads 

vinkel. Solmoduler kan också placeras inom sydöst och väst med 20-60 grads vinkel, då skillnaden 

inte blir så stor jämfört med en optimal placering [27]. 
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Figur 3-2 Placering och montering av solceller(Återgivet med tillstånd) 

http://www.umeaenergi.se/el/solceller/arkiv/bra-att-veta-om-solceller 

 

 

3.3 Skuggning 

Skuggning har en negativ effekt på elproduktionen hos en solcellsanläggning, och det därför viktigt 

när man projekterar solcellsanläggningar att studera om det finns risk för skuggbildning. Vissa 

skuggor går inte att undvika, t.ex. en skorstens skuggbildning eller flaggstång [28]. Men det finns 

lösningar för att minska den negativa påverkan på elproduktionen hos solcellerna genom att koppla 

bort skuggningsområdet med hjälp av by-pass-dioder.  

By-pass-dioder används för att minska skuggeffekten i solcellsmoduler. Men när denna metod 

används uppstår det spänningsfall i hela systemet, så den som designar solcellssystemet måste ha 

erfarenhet av hur dioderna ska placeras innan modulerna monteras [25]. 

 

3.4 Underhåll på solcellsanläggningar 

En solcellsanläggning kräver i normalfallet väldigt lite underhåll. Det är växelriktaren som orsakar 

kostnader. Solcellsmoduler har vanligtvis 20-30 års effektgaranti för kiselsolceller. 

Livslängden hos en växelriktare är normalt 15 år, vilket innebär att under en solcellsanläggnings 

livstid behöver man byta ut växelriktaren minst en gång. De senaste åren har man valt i större 

anläggningar på 30-100 kW att installera flera mindre växelriktare vilket minskar den totala 

investeringskostnaden och ökar driftsäkerheten. Detta sätt av att använda sig av små växelriktare 

ger möjlighet att ha ett par extra växelriktare i reserv för att ha utbyte vid behov [24]. 
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3.5 Analys av bibliotekets tak 

3.5.1 plats och resurs  

Kommunen i Falkenberg vill bygga ett nytt bibliotek. Enligt informationen som jag fick från dem, 

ska, det ligga i Falkenbergscentrum. 

   

 

Figur 3-3 Bibliotekets ritning(Återgivet med tillstånd från Falkenbergskommun) 

 

Falkenbergs nya bibliotek har en takyta på ca 320 kvm. Enligt ritningarna är taket platt. Solceller 

behöver därför monteras stående, och vinklen kan optimeras. Vi ser i figur 3-4 att på detta tak finns 

diverse saker, och då kan vi inte använda hela taket för att de sakerna kan skugga modulerna. 

Solcellsmodulerna ska monteras på yttertak enligt Hus 2 och plan 5. 

Biblioteket består av 4 våningar. (Se figur 3-4) 

 

 

 

Figur 3-4 Bibliotekets ritning(Återgivet med tillstånd från Falkenbergskommun) 

 

Med hjälp av verktyg ” PV potential estimation fick jag att Falkenberg ligger vid latitud 56.54 och 

longitud 12.29. 
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3.5.2 Val av Solcellsmoduler  

Solkompaniet är ett välkänt företag i Sverige. Företaget startades redan 2010 av Lars Hedström och 

Petter Sjöström som hade arbetat med sol el sedan 2002. Företaget bygger olika nätanslutna 

solcellssystem som passar sig för till exempel olika typer av tak (platt eller lutandetak), fasader, 

solcellsparker och solceller för villor [26]. 

Priserna varierar dock beroende på vilket märke man väljer. Om man köper ett komplett 

solcellspaket behöver man dock inte lägga ner tid för att ta reda på vilka komponenter som ihop. 

Eftersom alla delar i solcellsanläggningar är anknutna med varandra, så är det viktig att valet av 

växelriktare stämmer med effekten som solcellsanläggningar produceras samt det ska placeras i rätt 

miljö för att få den långa livslängden som gäller. 

Här nedan kommer en genomgång av en solcellstyp som passar sig för ett tak.  

 

3.5.2.1 Sunpower solceller X series commercial X22- 360- COM 

Solkompaniet erbjuder en variant som heter ”Sunpower solceller X series Commercial X22- 360- 

COM”, som enligt databladet ska uppfylla de krav som ställs enligt IEC61215. Denna typ av 

solcellsmoduler har hög kvalitet och verkningsgrad på cirka 22 %, vilket är högre än många andra 

solceller som tillverkar i Europa och Kina. Samtidigt har solcellsmodulerna en hög kapacitet på 

360W. [29] 

 

Figur 3-5(Återgivet med tillstånd enligt datainformation från SOLKOMPANIET företag ) 

 

 

 

3.5.2.2 Tillförlitlighet och garanti  

Sun Power solcell är byggd av ett solitt metallfundament. Denna typ av solcellsmoduler har en låg 

degradering på 0.25 % per år [29]. 

 



14 
 

 

Figur 3-6 Data för den aktuella panelen enligt simuleringsprogrammet SAM.  

 

3.5.3 Beräkning för solceller på taket 

Entreprenören har montagelösningar som krävs för solcellssystemens funktion. Enligt ritningarna 

för det nya biblioteket finns rum för ca 174 solcellsmoduler, (se figur 3-7). Garanti för 

solcellsmodulerna är, 87 % effektgaranti av nominell effekt efter 30 år. Total toppeffekten får ej 

avvika mer än 5 % från angivet värde från entreprenören.  

Entreprenören skall verifiera toppeffekten via egenmätning som dokumenteras protokoll. 

Solceller skall placeras på byggnadstaket så att vi får största möjliga solcells yta, med hänsyn tagen 

till skuggning. 

Solcellerna skall monteras så att lutningen och bärkonstruktion kan klara av snö och vindlaster.  

 

 
 

Figur 3-7 Bibliotekets ritning(Återgivet med tillstånd från Falkenbergskommun) 

 

 

 

 

3.5.4 Effektberäkningar  

Enligt villkor som finns i entreprenaden, valdes solcellsmoduler som har 360 W effekt. Det valde 

176 solcellsmoduler. Därmed det blir totalt kapacitet till solcellssystem är 63360 W 

(176*360=63360W) = 63.36 kW.  
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I detta projekt som jag nämnde att det installeras 174 solcellsmoduler enligt (figur 3-7), men här jag 

räknade med 176 solcellsmoduler eftersom SAM programmet tillåter inte att räkna 174 solceller. 

Därmed vi har 2 extra solcellsmoduler för säkerhetsskull.  

 

  

3.5.5 Val av växelriktare 

För att säkerställa funktion för ett solcellssystem som har effekt 63.36kW, så valde jag 3 

växelriktare på vardera 20kW. 

Växelriktarna som jag valde är ”20KW SMA Sunny TriPower - STP-20000TL-30” 

 

 

 

Figur 3-8 SMA Sunny Tripower inverter(Återgivet med tillstånd enligt datainformation från 

SOLKOMPANIET företag) 

 

 

Den tekniska specifikationen för denna typ av växelriktare ses i (figur 3-9). 

 

 

Figur 3-9 Data för den aktuella växelriktaren enligt simuleringsprogrammet SAM 
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3.5.6 Anslutning till elnätet 

I detta projekt som studeras för Falkenbergs kommun, kommer solpanelerna att anslutas till det 

allmänna elnätet (On Grid -system). 

 

3.5.7 System design 

I programmets inställningar för system design så har vi två val Automatiskt och Manuell. Jag valde 

Manuell för att kunna specificera exakt antal solcellsmoduler.  

I Manuel typen valdes (11) moduler per sträng och (16) parallella strängar, så att det totalt blir 176 

(11*16 = 176) solcellsmoduler.  

Jag valde 3 växelriktare som hade en kapacitet på 20kW. Detta betyder att den totala kapaciteten för 

omvandling från DC till AC blir 60kW. 

 

 

Figur 3- 10 Data för system design enligt simuleringsprogrammet SAM 

 

Vid jämförelse mellan olika azimutvinklar kring 180◦ grader framkom att 185◦ grader gav bäst 

produktion. Detta kan ha att göra med att simuleringsprogrammet SAM tar hänsyn till hur vädret 

och molnigheten brukar variera över dygnet på den aktuella platsen, vilket gör att en viss avvikelse 

från sydläge kan vara fördelaktig.   
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Figur 3-11 Data för den valde vinkel och azimut enligt simuleringsprogrammet SAM 

 

3.5.8 System Kostnad 

Vi har två olika delar för att beräkna kostnaden till projektet, direkt och indirekt. 

I direkta kostnaden har vi 176 solcellmoduler, där varje solcellmoduls kapacitet är 360W. 

Wattkostnaden uppskattades till 7 kronor (2494 pris för solcellsmodul enligt datablad, delad med 

kapacitet 360 W). Den totala produktionen för systemet blir cirka 60 656kWh.  Därmed kostnaden 

för solcellsmoduler blir cirka 4420512 kronor. Samtidigt vi har 3 växelriktare som varje 

växelriktare kan omvandla 20kWac per solcellmodul och kostnaden per watt uppskattades cirka 3.5 

kronor. Det totalt omvandlingen för växelriktarna blir 60kW. Då blir kostnaden för 3 växelriktare 

220830 kronor. 

Vi har också kostnad för ytterligare systemutrustning 8714 kronor och installationsarbete 43570 

kronor också har vi 4357 kronor för installatör marginal och overhead, plus brådskande kostnad 1 

%. Detta leder till att den totala direktkostnaden för projektet är 726312 kronor 
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Figur 3-12Data för direkt kostnad enligt simuleringsprogrammet SAM 

 

I indirekta kostnader har vi kostnaden för tillståndsgivning och miljöstudier 1 %, teknisk utveckling 

1 %, nätverksanslutning är 1 % och försäljning skattesats är 5 %. Detta leder till totalt 

indirektkostnad blir 23606 kronor.  

Om vi adderar direkt och indirektkostnader kommer vi att få den totala kostnaden för komplett 

system som är 749918 kronor. 

 

 

Figur 3-13 Data för indirekt kostnad enligt simuleringsprogrammet SAM 
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3.5.9 Simulering 

Jag har gjort flera tester i programmet SAM med att använda olika vinklar för att rikta 

solcellsmodulerna. Den bästa vinkeln som jag fick är 27◦ över horisonten och när jag simulerade all 

data information i programmet jag fick är det årlig elenergi 60656 kWh, Kapacitetsfaktor är 10.9 %, 

och total projektkostnad är cirka 750 000 kronor. Resten av projektberäkningen kan hittas genom 

(figur 3-14).  

 

 

Figur 3-14Data för resultat enligt simuleringsprogrammet SAM 

 

Men om man kollar på återbetalningsperioden ser man att den är 17 år, men man får då komma ihåg 

att programmet har räknat utan statsstöd, och att prissättningen på el inte har anpassats för den 

aktuella platsen. 

Eftersom Sverige ger investeringsbidrag till dem som installerar solcellssystem, beräknas 

återbetalningsperioden nu om enligt nedan, med investeringsstöd på 30 % inkluderat. 

Återbetalningsperiod = (investeringskostnad - [investeringskostnad*0.3]) ÷ (total årlig energi* 

försäljningspris för kWh)  
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Med investeringskostnad på 750 000 kr, total årlig energi på 60656 kWh och ett försäljningspris på 

0.70 kr/kWh (uppgift från Falkenberg Energi) ger en återbetalningsperiod på cirka 12 år.   

 

(Figur 3-15) visar energiproduktion per månad. Varje kolumn i figuren symboliserar en normerad 

elproduktion under en given månad. Den högsta energi produktionen är mellan mars och oktober 

och mest i maj och juli. 

 

 

Figur 3-15Data för energiproduktion per månad enligt simuleringsprogrammet SAM 

 

(Figur 3-16) visar olika typer energiförluster, där vi ser att den största förlusten sker på grund av 

nedsmutsning, och den nästa största på grund av modellerad förlust i DC modulen. 
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Figur 3-16 Data för energiförluster enligt simuleringsprogrammet SAM 

 

I (figur 3-17) visas månadsproduktionsförhållandet mellan energi från solcellerna och last. De 

mörkblåa kolumnerna är energiproduktion av solcellssystemet, medan den gråa visar lasten och de 

ljusblåa kolumnerna visar de kumulativt överskott av energi som säljs till elnätet.   

 

Figur 3-17Data för förhållandet mellan energi från solceller och last enligt simuleringsprogrammet 

SAM 
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3.5.10 Jämförelse 

Jag har gjort en jämförelse mellan två vinklar som solcellsmoduler skulle kunna riktas mot. Ett 

alternativ till riktning, mot söder är att hälften av solcellsmoduler riktats mot öst med vinklen 15◦ 

och den andra halva riktats mot väst också med vinklen 15◦. Den genomförda simuleringen visade 

att årlig elenergi för hälften av solcellsmodulerna var 24499 kWh, adderat med andra hälften 

resulterade i 48998 kWh. Det betyder att solcellsmodulernas produktion är betydligt mindre än om 

de riktas mot söder med optimal vinkel 27◦ över horisont, med skillnaden 11658 kWh (60656- 

48998 =11658) kWh.  Med denna jämförelse ser vi att solcellsmodulerna producerar mindre el när 

de riktas mot öst eller väst. (Dock finns en annan vinst med denna orientering, som diskuteras 

nedan).  

 

I (figur 3-18) visas beräkningar för ett (halvt) solcellssystem som är riktat möt ost/väst.  

 

Figur 3-18Data för resultat för hälften av solcellsmoduler enligt simuleringsprogrammet SAM 

 

I (figur 3-19) visas elproduktionen under två dygn i juli för det två fallen:  

Första kurvan som är mörkröd är solcells riktad mot söder, och den blåa kurvan är riktad mot 

öst/väst. Det framgår att elproduktionen är högre mitt på dagen när solcellsmodulerna riktas mot 

söder. Man ser också att produktionen är större under morgon och kväll när de riktas mot öst/väst. 

På det hela taget kommer därför mängden egenanvänd elenergi att öka (om produktionen mitt på 

dagen är större än behovet). 
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Figur 3-19 Elproduktion 5-6 juli för orientering mot öst/väst resp. syd. X –axel visar timmar och y –

axeln elproduktion i kW. 
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4.bidrag och stöd 

 

4.1 Bidragsansökan och investeringsbidrag 

Att investera i och sätta upp solcellssystem är mycket dyrt. Eftersom Sverige behöver mer förnybar 

energi och solceller ur framför allt ett miljöperspektiv så det finns ett stöd för dem som vill 

installera solcellssystem. 

Stöden ansöks om hos länsstyrelsen. Syftet med stödet till solceller är att kunna bidra till 

omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling. Regeringens aviserade satsningar på 

solceller ökade med 200 miljoner kronor år 2017 och med 525 miljoner kronor i budgeten år 2018.  

Det betyder att bidragspotten kommer ligga på 915 miljoner kronor år 2018-2020. 

Från 1 januari 2018 gäller följande: 

- Maximal stödnivå är 30 % av investeringskostnad. 

- Stöd per solcellssystem är maximalt 1,2 miljoner kronor. 

- Stödberättigande kostnaderna får maximalt vara 37000 kronor plus moms per installerad kW 

elektriska toppeffekt [30].    

 

       

 

4.2 Elcertifikat  

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem. Det finns till för att man vill öka 

elproduktionen från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt. Elcertifikat har funnits i 

Sverige sedan år 2003. Det fungerar så här: 

För varje producerad MWh förnybar el kan de som producerar få ett elcertifikat av staten. Sedan 

kan elcertifikatet säljas på en öppen marknad till elproducenterna och priset bestäms mellan säljare 

och köpare. Genom detta får man en extra intäkt utöver den vanliga elförsäljningen. När man har 

fått elcertifikat har man rätt till det i 15 år, dock längst till slutet av år 2045. Sverige och Norge har 

en gemensam marknad för elcertifikat sedan år 2012. Elcertifikat efterfrågas i Sverige och Norge 

med kvotplikt, som innebär att man måste köpa en andel certifikat som motsvarar en bestämd kvot 

av elförsäljningen eller användningen.  

Enligt lagen om elcertifikat är de kvotpliktiga följande: 

- Elleverantörer 

- Elanvändare som förbrukar el från el som de har producerat. 

- Elanvändare som har använt el som de har importerat eller köpt på den nordiska elbörsen. 

- Elintensiva industrier och som har registrerats av energimyndighet. 
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Först måste anläggningar godkännas av Energimyndighet för att få elcertifikat. Sedan kontrollerar 

Energimyndigheten att ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat och 

uppmätt en megawattimme el. 

Nedan är de energikällor som har rätt att få elcertifikat: 

- Vinkraft 

- Solenergi 

- Geotermiskenergi 

- Viss vattenkraft 

- Vissa biobränslen 

- Vågenergi och torv i kraftvärmeverk 

Man kan göra ansökan om elcertifikat på Energimyndighets hemsida [31].  
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5. Diskussion och slutsatser  

Förutsättningarna att placera solceller på byggnadens tak är goda. I och med att kostnaden för 

solceller sjunker, i kombination med att marknadspriset på el stiger, skapas en bra ekonomisk bas 

för installationer av solcellsanläggningar. Investeringsbidraget från staten bidrar till en minskning 

av investeringskostnaden, och med den blir till och med kostnaden för den producerade elen 

marknadsmässig. Detta leder till en väldigt positiv upplevelse eftersom man kan få ett stort 

utnyttjande av solen som är en ren energikälla istället för att använda källor som bidrar till 

miljöpåverkan i Sverige och globalt. 

När man vill placera solceller på taket måste man ta hänsyn till flera olika faktorer. T.ex. taket är 

platt eller lutande, hur solcellerna ska monteras och vilken den optimala vinkeln är. Men ibland är 

det lätt att man glömmer bort någonting t.ex. att det finns någon byggnad eller träd som skuggar 

visa tider på dygnet vilket påverkar elproduktionen för solcellssystemet negativt. 

Skuggning är dock förhållandevis enkelt att reda ut för bibliotekets tak eftersom byggnaden är hög 

och fri från skuggor hela dygnet, men skuggproblem kan även uppstå med moduler på rad efter 

varandra på tak. Därför finns det en liten andel skuggningsförlust i mitt arbete, som syns i (figur 3-

7). 

I projektet har beräkningar gjorts på olika vinklar och olika riktningar.  

Slutsatsen för vad resultatet visade var att det produceras mest elenergi med vinklen 27◦ och azimut 

185◦ (mer än vid azimut 180◦-). Den årliga effekten som resultaten visade var 60.1kWh medan med 

den alternativa vinkeln och riktningen mot öst och väst var det 48.9kWh. Av detta drar vi slutsatsen 

att om solcellsmodulerna riktas mot söder leder det till en ökning i elproduktion. Dock kan man 

sprida ut produktionen över dagen och öka egenanvändningen genom att rikta modulerna åt 

öst/väst. 

 

Att välja färdiga solcellspaket tycks vara väldigt uppskattad, eftersom man får en färdig anläggning 

utan att behöva anstränga sig till ett bra pris.  
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hämtad (2018-03-22) 

[26] http://www.kalimera-restaurang.se/vad-ar-en-elcentral/ hämtad den (2018-05-08) 

[27] http://www.umeaenergi.se/el/solceller/arkiv/bra-att-veta-om-solceller hämtad den (2018-03-22) 

[28] http://bengtsvillablogg.info/tag/skugga/ hämtad den (2018-03-23) 

[29] https://solkompaniet.se/tjanster/solceller/ hämtad den (2018-04-23) 

[30] http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/ hämtad den 

(2018-04-11) 

[31] www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/om-elcertifikatsystemet/ 

Hämtad den (2018-04-12)  

Simuleringsprogram (SAM) https://sam.nrel.gov/download 
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7 Bilagor  

 

Bilaga 1 förluster i projektet från SAM program 
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Bilaga 2 den Elektrisk belastning per år från SAM program 
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Bilaga 3 den total horisontell solstrålning per år från SAM program 
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