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Abstract
Solar cell technology has been available in Sweden since the 1970s, although it has only been
used on a small scale. Solar power use has increased exponentially over the last decade as a
result of lower costs and a greater commitment to renewable energy worldwide. One
company, S-invest, is seeking to contribute to the transition to renewable energy, and sees an
opportunity in investing in a solar power facility.
As a result, this report is intended to examine the conditions surrounding S-invest's
investment in a solar power facility at one of its Blomsterland shops. The company requires
the creation of a production facility that will cover 25% of the shop's annual electricity
consumption, plus a high share of its self-consumption, based on a set budget. The shop in
Torslanda was selected as the study object in a preliminary study that was conducted. Three
installation configurations were simulated and analysed. One case in which the modules were
installed along the roof slope and two involving a 15° upward inclination of the modules were
simulated along two different orientations.
The first step was to determine a maximum facility size for all cases, and in the two cases in
which the inclined system was simulated, distance calculations were initially performed to
determine a minimum distance between the modules. Performing distance calculations for
inclined modules is decisive, as they can cause partial shading on each other, thereby limiting
their electricity production. At the same time, an upward inclination of the modules results in
a smaller maximum facility size than is the case when the modules are not inclined.
Once the maximum facility sizes were calculated, the next step was to simulate various
production facilities and select one that meets the company's requirements in terms of a high
share of self-consumption and annual electricity production. Based on the production facility
size deemed most advantageous, financial profitability calculations were then performed for
the three different installation configurations. The calculations were weighted based on the
advantages and disadvantages of each respective case and, ultimately, a 40.5 kW non-inclined
system was recommended as being optimum in terms of electricity production and financial
profitability.
Because the roof slope exceeds 5°, an upward inclination would entail applying for a building
permit, which would prolong and complicate the process. It turns out that an upward
inclination beyond the slope of the roof is not financially defensible, as the higher annual
electricity production would not offset the increased costs of a building permit and materials.
One key conclusion from the financial profitability calculations emphasises the decisive role
of investment grant in motivating companies to invest in solar power facilities since they are
not included in the government subsidies and tax breaks and often pays a lower price per kWh
for grid fees.

Sammanfattning
Solcellstekniken har funnits i Sverige sedan 1970-talet, men har enbart använts småskaligt.
Under det senaste decenniet har användningen av solceller ökat exponentiellt, som ett
resultat av lägre kostnader och ökad satsning på förnybar energi i världen. Företaget S-Invest
vill bidra i omställningen till förnybar energi och ser en möjlighet i att investera i solceller.
Denna rapport syftar till att undersöka förutsättningarna för S-Invest att investera i en
solcellsanläggning på någon av deras Blomsterlands-butiker. Krav från företaget har varit att
ta fram en produktionsanläggning som täcker 25% av butikens årliga elanvändning samt ger
en hög andel egenkonsumtion, med utgångpunkt från en bestämd budget. I en förstudie som
genomfördes valdes butiken i Torslanda ut som studieobjekt. Tre monteringskonfigurationer
har simulerats och analyserats: ett fall där modulerna monteras efter takets lutning och två
fall där en 15° uppvinkling av modulerna görs i två olika väderstreck.
Första steget har varit att fram en maximal anläggningsstorlek för samtliga fall, och i de två
fallen där uppvinklade system har simulerats har det initialt gjorts avståndsberäkningar för ett
minsta avstånd mellan modulraderna. Det är avgörande att göra avståndsberäkningar för
uppvinklade moduler eftersom de kan skugga varandra och därmed begränsa elproduktionen.
En uppvinkling av moduler resulterar samtidigt i att den maximala anläggningsstorleken blir
mindre än för icke uppvinklade.
När de maximala anläggningsstorlekarna har beräknats har nästa steg varit att simulera olika
produktionsanläggningar och välja ut en som uppfyller företagets krav om hög andel
egenkonsumtion och årlig elproduktion. Utifrån den produktionsanläggningsstorlek som
ansågs mest fördelaktig gjordes ekonomiska lönsamhetsberäkningar med utgångspunkt i de
tre olika monteringskonfigurationerna. Det har viktats för- och nackdelar för respektive fall
och slutligen har en produktionsanläggning utan uppvinkling på 40,5 kW installerad effekt
rekommenderats, eftersom den bedömdes som mest optimal med hänsyn till elproduktion
och ekonomisk lönsamhet.
Eftersom taket lutar mer än 5° skulle en uppvinkling innebära att ansökning av bygglov
tillkommer, vilket förlänger och försvårar processen. Det har visat sig att en uppvinkling efter
takets lutning inte är ekonomiskt försvarbar, då den högre årliga elproduktionen inte
kompenserar de högre kostnaderna för bygglov och materialkostnader.
Trots att systempriserna på solceller har minskat kraftigt de senaste åren är en slutsats från
de ekonomiska lönsamhetsberäkningarna att investeringsstödet för solceller fortfarande är
väsentligt för att motivera företag att investera. Det beror på att företag har lägre rörliga
elkostnader för elnätet och färre styrmedelsförmåner att nyttja än privatpersoner.

Förord
Det här examensarbetet utgör det avslutande momentet på vår Energiingenjörsutbildning på
Högskolan i Halmstad. Vår utbildning har inriktat sig mot förnybar energi och det har varit givande att
skriva inom området för solcellsteknik.
Vi vill tacka vår uppdragsgivare och externa handledare Jan Thilander, miljö och energisamordnare på
S-Invest, för ett gott samarbete och vägledning genom hela arbetet.
Ett stort tack till vår handledare Fredric Ottermo, universitetslektor i energiteknik på Högskolan i
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1 Inledning
Fossila bränslen har möjliggjort den enorma tillväxten som världen har erfarit, men det har medfört
konsekvenser i form av ökade föroreningar samt en ökad koldioxidkoncentration som bidragit till att
jordens medeltemperatur har stigit. För att kunna minska dessa följder behöver användningen av
fossila bränslen minskas och det ställer krav på en omställning av energisystemet, där förnybar energi
har en betydande roll.
I Sverige ser energisituationen annorlunda ut i jämförelse med stora delar av världen. Svensk
elproduktion har låga koldioxidutsläpp som ett resultat av hög andel vattenkraft, kärnkraft och en
ökande andel vindkraft. I industrisektorn och bostadssektorn används mycket energi, där
industrisektorn står för 32% av Sveriges totala energianvändning [1]. I denna sektor finns det potential
att integrera förnybara energikällor så som solenergi. Solenergi i form av solcellsteknik använder
solinstrålningen för att producera el och den operativa processen ger inga nettoutsläpp av
växthusgaser, vilket gör solenergi till ett hållbart alternativ i energiomställningen.
Solenergin har dock nackdelen att den är en intermittent energikälla, vilket innebär att elproduktionen
är väderberoende då solljusets intensitet varierar över dygnet. I Sverige är skillnaden i solinstrålning
mellan årstiderna av stor betydelse och skapar en motsättning mellan tillgång och efterfrågan, då det
under vinterhalvåret efterfrågas mest energi medan solinstrålningen då är som lägst. En avgörande
teknisk aspekt för att bryta motsättningen är lagringsmöjligheterna för solenergin. Det positiva är att
det forskas mycket om lagringstekniker och att utvecklingen avancerar fort och kommer att vara
avgörande för solenergins framtida andel i energisystemet. Innan storskalig batterilagring blir ett
alternativ bör fokus ligga på att ta fram optimala anläggningar med tekniska lösningar som minskar
andel el som skickas tillbaka på nätet och ökar andelen egenkonsumtion. Med egenkonsumtion avses
den el som anläggningen producerat och använt själv och som inte skickas ut på elnätet.
Företaget S-Invest äger 60 stycken Blomsterlands-butiker i Sverige. Företaget har uppmärksammat den
potentiella miljönyttan med att använda egenproducerad förnybar energi och har haft en ambition att
installera en solcellsanläggning på en av sina butiker. Företaget har som krav att anläggningen ska täcka
minst 25% av butikens årliga elanvändning med en hög andel egenkonsumtion. Företaget har en
budget för projektet på 500 000 kr som inte får överskridas.
I en förstudie studerades fem potentiella butiker utifrån förutsättningarna gällande solinstrålning. Det
konstaterades att två butiker var relevanta, butiken i Torslanda och på Backaplan. Valet av studieobjekt
blev Torslanda och motiverades av företagets krav gällande vad solcellsanläggningens ska täcka av
butikens årliga elanvändning. Backaplan hade bättre förutsättningar vad gäller solinstrålning men
också en högre årlig elanvändning. Därför hade en solcellsanläggning på Backaplan inte kunnat möta
företagets krav gällande minst 25% egenandel av elanvändningen med hänsyn taget till projektets
budget.
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1.1 Syfte
Syftet med studien är att ta fram en optimal systemlösning för en nätansluten
solelproduktionsanläggning för blomsterlandsbutiken i Torslanda. Hädanefter benämns
solelproduktionsanläggning som produktionsanläggning. Studien syftar till att analysera vilken
produktionsanläggning som anses vara mest funktionell med hänsyn taget till ekonomiska och
energitekniska aspekter. Med produktionsanläggning avses solcellsanläggningens nominella
toppeffekt i kilowatt peak som förkortas kWp.
Det innebär att samtliga produktionsanläggningar simuleras och dimensioneras efter anläggningens
användarprofil, där syftet är att kunna maximera produktionsanläggningarnas egenkonsumtion och
därmed minimera överproduktion. En viktig aspekt att undersöka är vilka följder ett uppvinklat system
skulle få med hänsyn till ekonomi, energieffektivitet och storlek på produktionsanläggning. Två olika
fall av uppvinklade monteringskonfigurationer kommer att genomföras. Syftet med det är att
undersöka skillnaderna mellan de två olika monteringskonfigurationerna för uppvinklade system.
Projekteringen syftar till att fungera som beslutsunderlag för S-invests planerade investering i en
solcellsanläggning, vilket innebär att ekonomiska kalkyler har tillämpats för olika
produktionsanläggningar. En viktig del i kalkylunderlaget är att analysera de ekonomiska styrmedel
som kan nyttjas för den tilltänkta solcellsanläggningen. Sammantaget mynnar resultatet ut i en
rekommendation av en nyckelfärdig nätansluten solcellssanläggning.

1.2 Frågeställning/problemformulering.
Följande avses att undersökas i studien:
•
•
•
•

Vilken är den maximala installerade effekten för uppvinklade respektive icke uppvinklade
produktionsanläggningar?
Vilken är den optimala produktionsanläggningen för elproduktion och förekommer det något
samband mellan produktionsanläggningens storlek och andel egenkonsumtion?
Vilken är den optimala produktionsanläggningen för ekonomisk lönsamhet?
Vilken är den optimala produktionsanläggningen med hänsyn taget till både ekonomi och
elproduktion?

1.3 Avgränsningar
Studien kommer enbart att fokusera på nätanslutna tillämpningar och kommer därav inte att behandla
ellagringstekniska tillämpningar.
Studien kommer inte behandla de olika monteringssystem som används vid takinstallationer. En
ytterligare avgränsning i studien är snö och vindlastberäkningar, som kommer att överlåtas till behörig
solcellsinstallatör som även bestämmer dimensionering av elkablar.
Det kommer enbart att göras beräkningar för moduler som ligger i takets lutning samt för uppvinklade
system på 15° då det är praxis i branschen att vinkla upp modulerna maximalt 15° på lutande tak [2].
En solcellsanläggnings lönsamhet kommer att påverkas av det framtida elpriset. I de ekonomiska
lönsamhetsberäkningarna kommer inga elprisprognoser att göras, då det förekommer en stor
osäkerhet att prognosticera elpriset och att de tekniker som är tillgängliga är omfattande och ligger
utanför studiens tidsram.
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2 Teoretisk bakgrund
I det här kapitlet kommer en genomgång av solcellstekniken och dess komponenter, elpriset,
projekteringsaspekter och ekonomiska modeller för lönsamhetsberäkning att tas upp. De ansatser som
sedan görs i metoden och de slutsatser som dras i resultat och diskussionen kommer att baseras på
den teoretiska bakgrunden.

2.1 Solcellsläget i Sverige
Solcellstekniken har funnits och använts i Sverige sedan 1970-talet, dock i väldigt liten skala och nästan
enbart på fristående objekt såsom sommarstugor, husvagnar och fyrar. Det var inte förrän 2010 som
privatpersoner och företag på allvar började investera i nätanslutna system. I Figur 1 framgår det hur
den installerade effekten har ökat exponentiellt mellan åren 1992-2017. Den stora ökningen beror
bland annat på att priset för tekniken har minskat markant på den internationella marknaden, samt
att ett flertal ekonomiska styrmedel har implementerats som givit kostnadslättnader för företag och
privatpersoner som väljer att investera i solcellsanläggningar [3].

Figur 1 Kumulativ installerad solcellseffekt i Sverige (återgivet med tillstånd från IEA-PVPS)

I Figur 2 kan vi följa hur prisutvecklingen sett ut för nyckelfärdiga system mellan åren 2010-2017. Den
årliga prissänkningen har planat ut de senaste åren men i augusti 2018 avskaffade Sverige kravet på
bygglov för solceller som monteras i takets riktning. Förhoppningen är att det kommer underlätta
nyinstallationer samt avlasta arbetet för byggnadsnämnderna, vilket i sin tur kan innebära framtida
kostnadslättnader [4]. I september 2018 beslutade dessutom EU att slopa importtullar på solceller
tillverkade i Kina, vilket förutspås leda till ännu lägre priser för svenska installatörer [5].
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Figur 2 Viktat medel av svenska installatörers angivna typiska systempriser för nyckelfärdiga
solcellssystem exklusive moms (återgivet med tillstånd från IEA-PVPS)

2.2 Solcellsteknikens komponenter
Det finns idag ett flertal olika solcellstekniker på marknaden och det forskas ständigt om att utveckla
nya tekniker inom området, men ungefär 95% av världsmarknaden består idag av solceller som är
byggda utav två tunna skivor kristallint kisel [6]. I den övre kiselskivan tillsätts ett störämne som har
fler valenselektroner än kisel, vilket ger hela skivan en negativ laddning. I den undre skivan tillsätts det
på liknande sätt oftast fosfor eller arsenik som istället har färre valenselektroner, vilket ger skivan en
positiv laddning. När solljuset träffar kiselplattan exciteras elektroner i det övre lagret och ger upphov
till en elektrisk ström som leds runt via de metallkontakter som är placerade på över och undersidan
av solcellen. Se Figur 3.

Figur 3. Solcellens konstruktion (återgivet med tillstånd från Solarregion)
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En traditionell modulteknik av halvledarmaterial som kisel har en verkningsgrad mellan 15-22% och en
teoretisk maximal verkningsgrad på 30% [7]. Tekniken begränsas av att solljusets spektrum är relativt
brett och att det bara är vissa våglängder i ljuset som har tillräcklig energinivå till att få elektronerna i
kiselatomerna att exciteras och börja röra på sig. Kiselcellerna tillverkas antingen av en enda
kiselkristall (monokristallin) vilken ger ett homogent utseende och en högre verkningsgrad, eller av
flera mindre kristaller (polykristallin) vilket har fördelen att det är en billigare och enklare
tillverkningsprocess [8]. I Figur 4 ser vi att de polykristallina cellerna har en blåspräcklig färg medan
den monokristallina är unisont mörkblå, nästan svart.

Figur 4 Polykristallin och monokristallin solcell (Klaus Mueller, CC BY-SA 3.0)

2.2.1 STC
En solcellsmoduls märkeffekt anges alltid med enheten Wp, vilket är den maximala teoretiska effekten
som modulen kan producera under specifika förhållanden. Dessa specifika förhållanden är de så
kallade testade förhållanden och benämns STC, Standard Test Conditions. Vid STC används en
instrålning på 1000 W/m2 med en vinkelrät infallsvinkel mot modulen och en rådande
modultemperatur på 25 °C [9].
Det är sällan som det råder så kallade STC-förhållanden i verkligheten vilket gör att en solcellsmoduls
producerade effekt kan variera mycket beroende på strålningsnivån och modultemperaturen. Vid hög
strålning kommer modultemperaturen att stiga vilket resulterar i att spänningen i solcellen minskar
och därmed också effekten. Omvänt gäller låga solcelltemperaturer, då spänningen i solcellen ökar vid
lägre temperaturer [8].

2.2.2 Växelriktare
En av solcellssystemets viktigaste komponent är växelriktaren och den utgör därav en väsentlig del av
dimensioneringsarbetet för ett solcellssystem. En växelriktare har som uppgift att omvandla likström
som produceras av solcellerna till växelström som används till elektroniska apparater i trefassystemet.
Växelriktarens effektstorlek styr över solcellssystemets produktion. I ett omvandlingssystem uppstår
alltid förluster, och förlusterna som uppstår i växelriktaren varierar, delvis beroende på i vilket intervall
av sin märkeffekt som den arbetar på. Detta innebär att angiven verkningsgrad för en växelriktare
anges vid olika spänningsnivåer, vanligt är att tillverkare anger tre verkningsgradsnivåer. Beroende på
tillverkare och angivna spänningsnivåer kommer verkningsgraden att variera mellan olika växelriktare,
men för kommersiella växelriktare ligger verkningsgraden mellan 92 och 98%. Verkningsgraden η hos
växelriktaren är förhållandet mellan producerad växelströmseffekt PAC och likströmseffekt PDC som
mäts i kW och kan tecknas enligt följande:
𝜂 =

5

𝑃𝐴𝐶
𝑃𝐷𝐶

(1)

Figur 5 illustrerar ett generellt samband mellan en växelriktarens verkningsgrad och operativ andel av
märkeffekt, där maximal verkningsgrad erhålls vid 30% av märkeffekt. En dimensioneringsmässigt
viktig observation som går att utläsa från figuren är att en växelriktare missgynnas ur ett energieffektivt
perspektiv när den arbetar nära sin märkeffekt.

Figur 5 Samband mellan andel operativ effekt och verkningsgrad för en principiell
växelriktare (CC BY-SA 3.0)

En växelriktares uppgift är inte endast att omvandla likström till växelström utan även se till att
modulerna i solcellssystemet belastas under optimala förutsättningar och att elen som produceras har
en god elkvalité. Mätning av elkvalité syftar till att mäta strömstörningar som uppstår i systemet, vilka
benämns som övertoner. En överton är en heltalsmultipel av grundfrekvensen i elnätet, vilket i Sverige
är 50 Hz. Det är vanligt att ange strömstörningsfrekvensen som växelriktaren ger upphov till i procent,
där ett nyckeltal är att maximalt 20% i strömstörning får förekomma för att klassas som en acceptabel
strömstörning [10]. Vid nätanslutna solcellssystem kan det förekomma så kallad ö-drift, vilket innebär
att elnätet är ur drift men solcellssystemet kan fortsätta att mata in el på nätet. Det är stort problem
ur ett elsäkerhetsperspektiv och måste undvikas, växelriktaren måste då ha en funktion som kan känna
av när nätet är ur drift och stoppa inmatningen av effekt på nätet [8].

2.2.3 Maximum Power Point och Maximum Power Point Tracking
Maximum Power Point Tracking, förkortat MPPT, är inte en komponent utan snarare en
optimeringsmetod baserat på varierande algoritmer, integrerad i en system-komponent. Vanligtvis
integreras MPPT i systemets växelriktare för att optimera effekten utifrån utvalda metoder. Kort
förklarat är själva optimeringsprocessen den som benämns som MPPT och enheten som utför
processen är MPP spåraren. För en enklare förståelse av situationen är det viktigt att beskriva det
fysiska sambandet mellan hur spänning och ström förhåller sig för en solcell som utsätts för solljus.
Det görs enklast genom att illustrera en ström och spänningskurva för en enskild solcell, se Figur 6.
Observera att det är tillräckligt att beskriva systemet utifrån en enskild solcell, då endast storleken på
spänningen och strömmen förändras vid modulkoncept, fysiken förblir den samma [8].
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I Figur 6 visas förhållandet mellan ström och spänningen för en solcell under STC-förhållanden, där
produkten av ström och spänning utgör effekten. Det som inte framgår av figuren är solcellens
temperaturberoende, vilken har en inverkan på spänningen i solcellen, där höga temperaturer minskar
spänningen och låga temperaturer ökar spänningen. För att uppnå maximal effekt i en modul måste
modulen tvingas att arbeta under sin MPP, vilken kommer att variera beroende på strålningens
intensitet, omgivande temperatur och skuggning. Uppgiften som MPPT utför är att hitta modulens
MPP under dessa varierande förhållanden och algoritmen som utgör MPPT kommer att ha betydelse
för effektiviteten i den processen. Ett vanligt förekommande sätt att hitta den punkten är att låta
spänningen ställas in och variera tills att optimal spänningspunkt har hittats, förkortat VMPP [8].

Figur 6 Ström, spänning och effektkurva för en solcell under STC-förhållanden (CC BY-SA 3.0)

2.2.4 Dimensioneringskoncept växelriktare
När det kommer till att dimensionera växelriktare för ett solcellssystem kan det genomföras på flera
sätt med olika sorters växelriktare och konfigurationer. Generellt förekommer två olika faskoncept, 1fas växelriktare för anläggningar med låga effekter och det mer förekommande 3-faskonceptet för
större anläggningar [8]. Nedan kommer de vanligaste växelriktarna och dimensioneringskoncepten att
beskrivas kortfattat.
2.2.4.1 Centralväxelriktare
Kan beskrivas som den enklaste strukturen rent praktiskt, i det här dimensioneringskonceptet är
moduler seriekopplade i så kallade strängar, seriekopplingen görs för att öka systemets spänning
medan samma ström flyter genom alla moduler i en sträng. Beroende på anläggningens storlek så
parallellkopplas sedan alla strängar in till en central växelriktare. Detta dimensioneringskoncept är
vanligt förekommande i storskaliga solcellssystem med 3-faskoncept och innebär generellt sett lägre
systemkostnader då centralväxelriktare består av få komponenter. En av nackdelarna med konceptet
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är att alla strängar arbetar på samma MPP vilket kan leda till missanpassning av maximal effekt, då det
blir extra känsligt för skuggning och/eller om någon modul i en sträng skulle ha reducerad effekt [8].
2.2.4.2 Mikroväxelriktare
Till varje enskild modul i systemet kopplas en liten växelriktare till, vilket gör att varje modul optimeras
och systemet blir effektivare och kan hantera problem som smuts och skuggning mycket bättre än de
traditionella växelriktarsystemen, då mikroväxelriktare optimerar MPPT bättre än de traditionella
växelriktarna. Nackdelen är att tekniken blir mer komplex och ökar både risken för tekniskt haveri och
systemkostnaderna [8].
2.2.4.3 Strängväxelriktare
Likt centralväxelriktaren kopplas strängväxelriktarens moduler i serie och en koppling utgör en sträng.
Skillnaden är att i en strängväxelriktare parallellkopplas inga strängar utan varje sträng är ett fristående
system. En strängväxelriktare kan på vis nyttja båda fördelarna med central och mikroväxelriktare, där
varje sträng kan optimeras med sin egen MPPT. Nackdelen är dock att varje sträng blir extra känslig för
så kallade hot spots, som kan uppstå vid partiell skuggning [8].
2.2.4.4 Optimerare
Vill man kombinera fördelarna med en strängväxelriktare och en mikroväxelriktare kan man installera
optimerare under varje enskild panel som sedan kopplas in till en central växelriktare. Då fungerar
varje modul som en enskild enhet och anläggningen blir mindre känslig för partiell skuggning. Det ger
även fördelen att man kan montera panelerna vid olika lutningar och väderstreck utan onödiga
effektförluster. Nackdelen är dock precis som med mikroväxelriktare att det innehåller fler
elektroniska komponenter och därmed mer potentiellt underhåll samt en högre installationskostnad
[8].
2.2.4.5 Över/Under-dimensionering av växelriktare
Då det alltid uppstår förluster i en solcellsanläggning är det vanligtvis inga problem att välja en
växelriktare som har ca 10-20% lägre nominell effekt än solmodulernas sammanlagda toppeffekt så
länge det säkerställs att kortslutningsspänningen hos modulerna inte överstiger växelriktarens värden.
De få tillfällen där modulerna producerar högre effekt än vad växelriktaren kan ta emot, kompenseras
av att en mindre växelriktare är billigare i inköp. Fördelen med att överdimensionera sin växelriktare
är att det går att addera fler moduler i framtiden, totalkostnaden blir dock högre vid två
installationstillfällen [11].
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2.3 Solcellstekniska aspekter vid projektering
Det här kapitlet syftar till att ge en klarare bild över vad som motiverar människor att investera i
solcellsteknik samt ge en bredare bild över vilka projekteringsaspekter som bör tillämpas för
nätanslutna solcellssystem. I en studie [12], som ämnar att belysa attityder gentemot att investera i
solceller, konstaterades viktiga slutsatser angående motiven. Dem drivande faktorn bakom beslutet
att investera i solceller är att återbetalningstiden ska vara så kort som möjlig för att överväga en
investering. Det är därför av intresse i projekteringsfasen att väga tekniska optimeringar mot de
ekonomiska för att, i bästa fall, projektera en anläggning som både är teknisk och ekonomiskt
optimerad.

2.3.1 Strålning
Solinstrålning är den drivande faktorn och hur strålningen förhåller sig till den geografiska positionen
kommer att ha påverkan över hur en solcell fångar upp inkommande solljus. Det finns olika typer av
strålning men den typ av strålning som avgör det totala energiupptaget av en solcell är
globalstrålningen för en viss geografisk position. Globalstrålningen är den totala strålningen som
årligen träffar en yta och den varierar beroende på väder, väderstreck och omgivningens albedo [13].
Albedo anges mellan 0 och 1 och värdet visar hur mycket solstrålning på en yta som reflekteras tillbaka,
där 1 innebär att all strålning reflekteras och 0 att inget reflekteras [14].
Globalinstrålning mäts i kWh/m2 och utgörs av summan av direktstrålning och diffusstrålning.
Direktstrålning är det ljus som går direkt från solen till solmodulens yta, till skillnad från diffusstrålning
som är strålning som exempelvis går genom moln och träffar ytan horisontellt. Sambandet mellan de
tre strålningsvarianterna kan skrivas:
G = I sin(ℎ) + D

(2)

där G är globalstrålning, D diffusstrålning, I direktstrålning och h är solhöjden. Detta samband gäller
endast för horisontella ytor och för vinklade ytor är fysiken annorlunda. Det beror på att vid vinklade
ytor behöver man ta hänsyn till den reflekterade strålningen och den varierar beroende på
omgivningens albedovärde. Globalstrålningen är inte årligen konstant, utan kan i grova drag kan
variera inom ett intervall ±10% [13].
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Figur 7 Globalinstrålning, Sverige 1960-1991. (Återgivet
med tillstånd från SMHI)

2.3.2 Azimut och påverkansfaktorer för modulers elproduktion
Azimut är en moduls vinkel i horisontalplanet och räknas medsols från söder. Azimut kan definieras
med olika orienteringar men hädanefter anges söder som 0 grader, väster som -90 grader och öster
som 90 grader i teoretisk bakgrund. Om nordlig orientering tillämpas räknas intervallen om till hela
varv om 360 grader och söder blir då istället 180 grader [14]. För att maximera en moduls elproduktion
är det mest optimala att montera den i rakt söderläge. Östlig riktning är att föredra före västlig,
speciellt vid högre lutningsvinklar. Det har sin förklaring i att vädret ofta är klarare under tidig morgon
och att en högre lutning ger mer produktion på morgonen och kvällen. Det förklarar varför östlig
lutning bör ge mer än västlig då modulens temperatur är lägre på morgonen, vilket är fördelaktigt då
modulens verkningsgrad ökar vid lägre temperaturer [15].
En bra anläggning, lokaliserad i Sverige, bör ge ett årligt utbyte på 800-1100 kWh/kW och det årliga
utbytet korrelerar starkt med anläggningens geografiska position, azimut och lutningsvinkel [16]. I
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Figur 8 illustreras en simulering av det årliga utbytet vid konstant lutningsvinkel men med varierande
azimut. Simuleringen är gjord på studieobjektet i Torslanda.
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Figur 8 Varierande årligt utbyte för simulerad anläggning med 7° lutningsvinkel och olika
azimut (Polysun)

En intressant observation är att det råder ett motsatt förhållande i årligt utbyte mellan västlig och
östlig riktning med hänsyn taget till information i [15]. Det har troligtvis sin förklaring i att den
simulerade lutningsvinkeln i Figur 8 inte är tillräckligt hög för att påvisa den östligt fördelaktiga
orienteringen.
Temperaturen för platsen har också en betydelse, en moduls verkningsgrad avtar med stigande
temperatur och kommersiella kiselceller tappar ungefär 0,4% i verkningsgrad för varje grad °C i
temperaturhöjning. Under varma sommardagar kan en moduls temperatur mycket väl komma upp i
35-40 °C. Vindhastigheter har också en påverkan och under varma dagar är det fördelaktigt om värme
kan ledas bort från modulen. I projekteringsfasen för moduler på tak är det viktigt att dimensionera
för luftspalter under modulerna, för att underlätta värmebortförsel.
Omkringliggande terräng för anläggningen är viktig att analysera för att avgöra om närliggande objekt
kan skugga solcellsanläggningen. Det kan röra sig om närliggande byggnader, träd, flaggstänger och
andra föremål som potentiellt kan skugga modulerna, vilket kan påverka modulernas elproduktion
avsevärt, vilket tas upp mer ingående i 2.3.8. Även snö och smutsbildning på modulerna kan sänka
årsverkningsgraden markant. Det kan vara lämpligt att på platta tak vinkla upp modulerna några extra
grader för att på så sätt maximera förutsättningarna för bättre avrinning [17].

2.3.3 Tekniska aspekter
Angående de tekniska aspekterna för projektering är det viktigt att granska produktionsavgörande
komponenter och deras dimensioner, detta för att minimera förlusterna, samt maximera
anläggningens prestanda. Den viktigaste komponenten är som tidigare nämnt växelriktaren och för att
maximera modulernas generering har valet av växelriktare betydelse. En viktig del att ha i åtanke är
att en växelriktare kommer att behöva bytas efter uppskattningsvis 15 år [11]. Dimensionering av
kablar har betydelse då det alltid uppstår kabelförluster och kabelförlusterna bör begränsas till 1 %
och förlusterna är starkt beroende av längden och dimensionerna på kablarna [17].
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2.3.4 Performance ratio
En av de viktigaste aspekterna för att avgöra den tekniska effektiviteten för en solcellsanläggning är
att analysera prestandakvoten, även kallat Performance ratio och är kvoten mellan producerad el och
teoretisk maximal elproduktion och anges som en procentuell faktor. Den är helt oberoende av
solcellsanläggningens lutning och azimutvinkel och ju närmre 100% desto bättre är anläggningen med
avseende på performance ratio. I verkligheten kommer inga anläggningar upp i 100% men ett
referensvärde för en bra anläggning är 80% [18]. Det är således ett mått på hur energieffektiv en
solcellsanläggning är och för att räkna ut kvoten behöver följande kännas till:
1.
2.
3.
4.

Total modulyta för anläggningen [m2]
Globalstrålning under analysperioden [kWh/m2]
Verkningsgrad för modulerna [%]
Producerad el från anläggningen under 1 år [kWh/år]

Många simuleringsprogram för solcellssystem, exempelvis programmet Polysun har en inbyggd
funktion som beräknar detta utifrån inmatade parametrar [19].

2.3.5 Moduldegradering
En solcellsanläggning har en teknisk livslängd på 30 år, men under den tekniska livslängden kommer
modulerna att förlora verkningsgrad. I projekteringsfasen är det väsentligt att räkna med att
modulernas verkningsgrad minskar över tid, vilket kommer att innebära en avtagande elproduktion
som leder till mindre årliga besparingar. I en studie [20], där olika moduler har analyserats,
konstaterades ett medelvärde i minskad toppeffekt på 0,7%/år. Effektminskingen varierar beroende
på vilken modulteknik som används, där vissa tappade 0,3% och andra uppemot 2%/år. Det är
åtminstone befogat att i beräkningsunderlaget gardera sig för en årlig verkningsgradsminskning på
0,3–0,7%. Forskningsunderlaget på solcellsanläggningar i Sverige är undermålig men det är mycket
som tyder på att degraderingstakten är klimatologiskt beroende, där varmare klimat påskyndar
degraderingstakten [21].

2.3.6 Lutningsvinkel
Solmodulens lutning har betydelse för hur mycket den kan producera, och lutningens inverkan på
produktionen är även azimutbetingad, där skillnaden i produktion mellan östlig och västlig installation
blir extra påtaglig vid ökande lutningsvinklar [15]. Generellt är optimal lutningsvinkel för maximal
produktion 40–45° i Sverige, men även modulens optimala lutning varierar beroende på geografisk
position och är något lägre på sydliga latituder och vice versa på nordliga.
Det har publicerats många studier om lutningsvinkel och latitudrelationer för att ta fram en optimal
lutningsvinkel för en solcellsmodul. I studie [22] konstateras det genom olika metoder att optimal
lutningsvinkel för en modul är ϕ+15°, ϕ−15°. Där ϕ är geografisk latitudvinkel och + är korrektion för
sommarhalvåret och – för vinterhalvåret. Fördelen med dessa metoder är att de snabbt ger ett
approximativt värde för optimal lutningsvinkel men för att få ett exakt värde för en specifik plats ska
uppmätta solinstrålningsvärden för den platsen användas. Värt att nämna angående metoden är att
den inte tar hänsyn till påverkansfaktorer som höjd över havet och molnbildningsmönster.
Det innebär att på molniga platser med hög andel diffusstrålning som i Norden blir dessa värden
mindre exakta. Studien förutsätter en liten andel diffusstrålning och är applicerbar på länder som
exempelvis Egypten, där 90% av solinstrålningen är direktstrålning. I nordiska länder ser
förutsättningar annorlunda ut, där uppskattningsvis 50% av solinstrålningen utgörs av diffusstrålning.
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Av den anledningen är metoder som optimerar lutningsvinkeln genom att maximera direktstrålningen
inte att föredra och kräver således andra metoder för att bestämmas.
I studie [23] konstateras det att i Nordiska länder lokaliserade över 45°N behövs ett annat
tillvägagångsätt för att optimera lutningsvinkeln. Det beror på att globalstrålningen innehåller mindre
direkt solstrålning, där uppskattningsvis 50% utgörs av diffusstrålning på grund av kraftig molnbildning
i genomsnitt. I [23] testas även fem olika metoder och genom regressionsanalys fastslås den mest
optimala metoden för geografiska områden med hög frekvens av diffusstrålning. En något lägre
lutningsvinkel är att föredra för områden med mycket molnbildning, då maximalt strålningsupptag vid
diffusstrålning uppnås vid horisontell vinkel.
För att sammanfatta litteraturen i [22] och [23], förekommer det primärt två optimeringssätt för att
bestämma optimal lutningsvinkel och det kan antingen bestämmas genom lutningsvinkel och
latitudrelationer [22] eller att maximera solinstrålningen genom att låta lutningsvinkel variera mellan
0°och 90° i små intervall [23]. Ett fysikaliskt uttryck för den totala globalinstrålningen i kWh/m2 , 𝐺𝑇 , på
en lutande yta kan beskrivas på följande vis:
𝐺𝑇 = (𝐺 − 𝐺𝐷 )𝑅𝐵 + 𝐺 𝑝

1 − cos(𝜑)
+ 𝐺𝐷 𝑅𝐷
2

(3)

där 𝐺𝐷 är daglig globalstrålning på en lutande yta. G är globalstrålning på en horisontell yta. 𝐺𝐷 är
daglig diffusstrålning på en horisontell yta. 𝑅𝐵 är dagligt medelvärde under en månad av förhållandet
mellan direktstrålning på en lutande yta och en horisontell. p är albedovärdet, 𝜑 är planets
lutningsvinkel och 𝑅𝐷 är dagligt medelvärde av förhållandet mellan diffusstrålning på en lutande och
horisontell yta [23].

Årligt utbyte kWh/kW

Det bör nämnas att optimal lutningsvinkel kommer att variera från månad till månad, vilket innebär
att en månadsvis justering av vinkeln hade varit effektivast för att få ut maximal effekt från modulerna,
men det hade inte varit ekonomiskt försvarbart i dagsläget [24]. I Figur 9 illustreras en simulering med
konstant azimut och varierande lutningsvinklar för studieobjektet i Torslanda.
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Figur 9 Varierande årligt utbyte för studieobjektet med 54° azimut och olika
modullutningsvinklar (Polysun)
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2.3.7 Snö och smutsbildning
I torra klimat är det viktigt att rengöra modulerna regelbundet då smutsbildning påverkar
produktionsanläggningens verkningsgrad negativt. I Sverige har vi normalt sett en tillräckligt stor
nederbörd för att modulerna ska rengöra sig själva och enligt Svensk solenergi har Europeiska
anläggningar små eller nästan obefintliga drift-och underhållskostnader [25]. Elproduktionen kan dock
gå ned under enstaka dagar med mycket pollenbildning och utan regn.
Snöbildning kan vara ett problem i nordliga länder. Det räcker med ett fem centimeter tjockt snötäcke
för att slå ut produktionen helt. Det är viktigt att det finns en liten lutning på taget så att snön kan glida
av vid töväder. Ofta samlas snön upp på de sista raderna vilket resulterar i produktionsbortfall för de
strängar som täcks av snö. Om full produktion skall säkerställas behöver modulerna rengöras, vilket
innebär högre driftkostnader [26].

2.3.8 Teori om radavståndsberäkning för uppvinklade moduler
Skuggning av solceller kan ske på olika sätt, det kan ske genom närliggande terräng eller från en
skorsten eller annan byggnadsdel som under vissa tider på dygnet skuggar delar av anläggningen. Även
löv, smuts, snö och fågelträck kan påverka anläggningen negativt. Dessa fenomen kan benämnas som
delvis skuggning, då de nödvändigtvis varken skuggar hela anläggningen eller hela moduler. Moduler
kan vid uppvinklade installationer också orsaka delvis skuggning på varandra. För att belysa
problematiken som kan uppstå när en solcell utsätts för delvis skuggning görs det lämpligast med ett
exempel.
Om en cell i en modul utsätts för skuggning och låt säga att, modulen består utav 10 seriekopplade
celler. När en cell blir skuggad kommer strömmen som flyter genom cellen att bli kraftigt reducerad,
då skuggningen ger upphov till att motståndet ökar drastiskt i cellen. I en seriekoppling kommer
strömmen att begränsas till den cell som genererar minst ström, vilket innebär att den skuggade cellen
kommer att styra över strömmen som utvecklas i modulens seriekopplade sekvens. Detta går att
undvika genom att låta en bypass diod installeras vid varje cell, men detta är av ekonomiska skäl inte
praktiskt, utan i verkligheten används två till tre dioder för varje modul. Då ingen skuggning
förekommer råder en positiv spänning och ingen ström flyter igenom en bypass diod, utan det är först
vid skuggning som en negativ spänning uppstår, vilket dioden känner av och låter då strömmen passera
igenom istället för att gå genom den skuggade cellen [8].
Problemen som uppstår vid skuggning kan således inte elimineras även med tekniska lösningar utan
endast minimeras och kontentan blir att uppkomsten av skuggning bör minimeras. I en konfiguration
där modulerna monteras homogent efter takets lutning kommer de inte att ge upphov till någon delvis
skuggning av varandra. Däremot om de vinklas upp, vilket kan vara önskvärt vid platta tak, kan det ge
upphov till en delvis skuggning av varandra. Det är därav en viktig aspekt att ha i åtanke vid
dimensionering och design av solcellssystem och det kan ha en påtaglig inverkan på anläggningens
storlek, med hänsyn taget till begränsningar gällande tillgänglig takyta, i och med det utökade
radavståndet [8]. I Figur 10 illustreras en principiell bild över ett scenario där avståndet mellan två
modulrader är tillräckligt för att undvika en delvis skuggning av efterföljande rad.
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Figur 10 Principiell bild på uppvinklande moduler och erforderligt avstånd för att undvika skuggning av
nästkommande modul (ritad av författarna)

2.3.8.1 Den specifika metoden
En tumregel vid dimensionering är att avståndet mellan två modulrader ska minst vara dubbelt så lång
som modulens höjd från planet. Detta är förstås ett generaliserat mått och är inget som bör följas utan
att ha räknat på det. Avståndet mellan raderna kan bestämmas efter kravet på hur mycket delvis
skuggning som får inträffa vid en given tid på året. Ett exempel på ett skuggningskrav kan vara att ingen
skuggning får förekomma när solen står som högst under årets kortaste dag. För att kunna beräkna
avståndet som krävs mellan varje rad utan att orsaka skuggning på efterföljande rad krävs det att
platsens azimut, solhöjdsvinkel, modulens azimut och lutningsvinkel är känt. Följande formel kan
användas för att beräkna minsta avståndet d, i meter, för att ingen skugga skall kastas på efterföljande
rad vid en given tidpunkt:
sin𝛽
(4)
cos(𝛾 − 𝛾𝑠))
tan𝑎𝑠
där l är modulens längd i meter, 𝛽 är modulens lutningsvinkel, 𝛾 är takets azimutvinkel, vilket även blir
modulens om den monteras efter takets riktning och lutning. as är solens höjdvinkel och 𝛾𝑠 är solens
azimutvinkel. Vinkelförhållandet illustreras i Figur 11.
𝑑 = 𝑙(cos𝛽 +

Metoden går dock endast att tillämpa om planet där modulerna monteras är horisontellt och
orienterat i rakt söderläge. Om modulerna vinklas upp på ett redan lutande plan vars orientering
avviker från ett rent söderläge, krävs en annan metod. Det beror på att om planet lutar i annan riktning
än söderläge kommer vinklarna, relativt planets lutning och orientering, att ändras. Det kan innebära
att modulen och planets azimut avviker från varandra. Är modulerna uppvinklade i planets lutning
kommer avståndet mellan varje rad att minskas i förhållande till horisontellt plan och öka om
modulerna är uppvinklade i motsatt riktning till planets lutning [27].
2.3.8.2 Den allmänna metoden
Litteratur om allmänna metoder för radavståndsberäkningar är begränsat, men i litteratur [28]
förekommer en metod som använder vektoranalys. Vektoranalysen i detta avseende möjliggör en
härledning av formler för avståndsberäkningar för uppvinklade moduler på ett redan lutande plan med
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en godtycklig orientering. Innan metoden beskrivs måste två nya vinklar redogöras för, βp och γa. Där
βp är planets lutning och γa är modulens riktning i den horisontella referensramen. Monteras modulen
i takets riktning utan en uppvinkling är 𝛾𝑎 = 𝛾
Metoden bygger på en härledning av formlerna för de korrigerade vinklarna 𝑎𝑠 , 𝛾𝑎 , 𝛾𝑠 och β.
Korrigeringen innebär att vinklarna anpassas efter planet och modulens orientering med hänsyn till
solens position och härledningen grundas i att ta fram ekvationer för enhetsvektorerna S och n i
planets riktning och i horisontell riktning. De korrigerade vinklarna betecknas 𝑎𝑠 ′, 𝛾𝑎′ , 𝛾𝑠′ respektive 𝛽′
och enhetsvektorerna S och n beskriver solens position och normalen för modulens riktning. För
härledning av vektoranalysen se [28]. De korrigerande vinklarna kan beräknas på följande vis:
𝑎𝑠′ = Arcsin(cos𝑎𝑠 sin 𝛾𝑠 sin𝛽𝑝 sin𝛾 + cos𝑎𝑠 cos𝛾𝑠 cos𝛾 sin𝛽𝑝 + sin𝑎𝑠 cos𝛽𝑝 )

(5)

β′ = Arccos(sin𝛽 sin 𝛾𝑎 sin𝛽𝑝 sin𝛾 + 𝑠in𝛽 cos𝛾𝑎 sinβ𝑝 cos𝛾 + cos𝛽 cos𝛽𝑝 )

(6)

cos𝑎𝑠 sin 𝛾𝑠 cos𝛽𝑝 sin𝛾 + cos𝑎𝑠 cos 𝛾𝑠 cos𝛽𝑝 cos𝛾 − sin𝑎𝑠 sinβ𝑝
𝛾𝑠′ = Arccos(
)
cos𝑎𝑠 ′

(7)

sin𝛽 sin 𝛾𝑎 cos𝛽𝑝 sin𝛾 + sin𝛽 cos 𝛾𝑎 cos𝛽𝑝 cos𝛾 − cos𝛽 sin𝛽𝑝
𝛾𝑎′ = Arccos(
)
sin𝛽′

(8)

När de korrigerade vinklarna har beräknats kan slutligen radavståndet d’, i meter, för uppvinklade
moduler på ett lutande plan bestämmas med följande formel:
𝑑′ = 𝑙(c𝑜𝑠β′ +

sin𝛽 ′
cos( 𝛾𝑎′ − 𝛾𝑠′ ))
tan𝑎𝑠′
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(9)

Figur 11 Illustrerar hur de olika vinklarna infaller på en solcellsmodul
(Jeffrey R.S Brownson CC BY-NC-SA 4.0)

Solens azimutvinkel och solhöjdsvinkel för en specifik tid på året kan bestämmas genom beräkningar
och dessa beräkningar kan också sammanställas i ett solbanediagram för den tilltänkta platsen. I
solbanediagrammet framgår solens höjd och azimut för årets olika månader, utformat som ett
analemma, där solhöjd och azimut kan avläsas på timbasis för årets månader. Det går mycket väl att
använda en valfri punkt i solbanediagrammet och sedan sätta in värdena för punkten i formel 4 eller 9
för att få ut ett erforderligt radavstånd. I Figur 12 illustreras ett solbanediagram för studieobjektet i
den här rapporten.
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Figur 12 Solbanediagram för studieobjektet (University of Oregon)

En viktig observation är att om inte årets kortaste dag och dess soltimmar väljs som referenspunkt för
beräkningarna, så kommer det förekomma delvis skuggning under vissa timmar och omfattningen är
beroende på vilken referenspunkt som väljs. Det kommer i sin tur att ge upphov till förluster orsakade
av delvis skuggning. Problematiken med att välja årets kortaste dag som referenspunkt är att solhöjden
är låg, vilket resulterar i att avståndet mellan varje rad ökar drastiskt i jämförelse med en högre solhöjd.
Ett större avstånd mellan varje rad begränsar solcellsanläggningens potentiella storlek, vilket kan bli
påtagligt när det gäller takmonteringar.

2.4 Styrmedel för solceller
Solcellstekniken är ingen ny teknik ur en konceptuell mening, utan har funnits i många år, men intresset
har sedan 90-talet ökat som en konsekvens av ökande elpriser och påtagliga miljöproblem.
Lösningarna till hur en hållbar energiförsörjning ska säkras i framtiden har centraliserats kring förnybar
energi, där solenergi utvecklats till en av de framtida satsningarna. Detta har resulterat i att
solcellstekniken har blivit alltmer relevant för både fastighetsägare och energibolag [29]. Ett vanligt
förekommande problem med ny och småskalig teknik är storskalig implementering i en snabb takt. Det
har sin förklaring i lagen om utbud och efterfrågan, vilket innebär att konsumenter tenderar att köpa
mer av en vara om priset minskar och tvärtom vid rak motsättning. Det finns ett tydligt samband mellan
efterfrågad kvantitet och pris och sambandet indikerar på att priset på en vara minskar vid en ökande
efterfråga. På samma sätt gäller lagen om utbud och när utbud och efterfrågan harmoniseras uppnås
en marknadsjämvikt, vilket innebär att en produkt produceras och säljs i rätt proportion till vad
konsumenter är beredda att betala [30]. För att påskynda marknadsjämviktprocessen så att
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solcellstekniken kan bära sin egen vikt i ekonomiskt avseende, har olika styrmedel tillämpats i Sverige
och består idag utav:
1.
2.
3.
4.

Investeringsstöd
ROT-avdrag för privatpersoner
Skattereduktion
Elcertifikat

2.4.1 Investeringsstöd
Det som kännetecknar solcellstekniken är förhållandevis minimala underhållskostnader och uteblivna
bränslekostnader men däremot höga investeringskostnader [31]. Ett resultat av höga
investeringskostnader är att många länder har infört olika investeringsstöd genom att ersätta en del
av investeringskostnaderna och på så vis stimulera investeringar av solcellssystem. I Sverige infördes
ett investeringsstöd för solceller år 2009, där tanken var att utveckla marknaden tills tekniken
bedömdes vara naturligt konkurrenskraftig [32]. Det är ett rambegränsat system, vilket betyder att ett
solcellsstöd beviljas under förutsättningen att det finns avsatta pengar kvar, i Sverige sköts
ansökningsprocessen av länsstyrelsen baserat på ett kösystem. Stödets nivå bestäms av förordningen
(2009:689) om statligt stöd till solceller och dess omfattning har varierat något sedan införandet.
Senaste förändringen i förordningen gjordes 8 maj 2019 där investeringsstödet sänktes från 30% till
20% av totalkostnaden och den totala budgeten sattes till 736 miljoner [33].

2.4.2 ROT-avdrag
Investeringsstödet behandlas utefter ett kösystem och skulle väntetiden beräknas vara för lång kan
privatpersoner ansöka om ROT-avdrag. För att beviljas ett ROT-avdrag krävs att ett investeringsstöd
inte har tilldelats och avdraget gäller endast för installationskostnaderna för solcellssystemet, det
täcker således inte reparationskostnader [32]. I skrivande stund täcker ROT-avdraget 30 procent av
arbetskostnaderna men med ett maxbelopp på 50 000 kr.

2.4.3 Skattereduktion
Skattereduktion är ett styrmedel som har tillämpats i Sverige sedan januari år 2015 och innebär att
ersättning ges till mikroproducenter av förnybar el. Skattereduktion är inte verksamhetsstyrt utan ges
till alla aktörer som väljer att investera i solcellssystem, det vill säga, privatpersoner och
näringsverksamheter. Däremot måste ett system uppfylla vissa systemkriterier för att kunna nyttja
styrmedlet. De krav som ställs är att utmatning av överskottsel ska ske i samma anslutningspunkt som
uttaget sker och kopplas till samma elmätare och huvudsäkring. Säkringens storlek i denna
anslutningspunkt får inte vara större än 100 ampere och inrapportering till nätägare om förnybar
elproduktion måste göras [34].
Det föreligger även systembegränsningar gällande mängden elenergi som får matas ut till nätet på
årsbasis och samtidigt erhålla skattereduktion. Gränsen för att erhålla skattereduktion går vid 30 000
kWh/år eller när elproduktionen överskrider antalet inköpta kWh/år. I dagsläget ges 0,60 kr/kWh i
skattereduktion och innebär att den maximala summan som kan erhållas i form av skattereduktion är
18 000 kr/år (0,6 kr x 30 000 kWh/år) [32].

2.4.4 Elcertifikat
Elcertifikat är en av grundpelarna i stödsystemet för förnybar energi och har tillämpats i Sverige sedan
2003. Till skillnad från de andra stödsystemen är inte elcertifikatssystemet enbart statligt baserat, utan
är ett marknadsbaserat stöd. Sveriges elcertifikatsystem delas med Norge och har gjort det sedan 2012
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och innebär att svenska och norska aktörer är kvotpliktiga att köpa elcertifikat. En kvot har fastställts
om hur mycket förnybar el varje aktör på marknaden måste köpa in och kvoten är fastställd enligt lag.
Det innebär att lagen delvis styr efterfrågan på elcertifikaten men priset sätts på den öppna marknaden
mellan aktörerna. Elcertifikaten i sin tur delas ut till producenter av förnybar el för varje producerad
MWh förnybar el [36].

2.5 Elpris
När det kommer till att investera i solenergi är en drivande faktor för intressenter hur stora besparingar
investeringen kommer att leda till. Besparingarna i en solcellsinstallation utgörs primärt av andelen el
som inte behöver köpas in från nätet. Det är därför av intresse att kunna uppskatta elprisutvecklingen
under investeringens ekonomiska livslängd och det här avsnittet syftar till att ge en förklaring till de
bakomliggande faktorerna som styr elpriset, för att på så vis kunna göra rimliga uppskattningar om
elprisutvecklingen i de ekonomiska kalkylerna.
Elen köps av elkonsumenter och den köps in från en elmarknad, i Norden är det på Nord Pools Spot
som elen köps in ifrån och har gjort sedan 1996 då den svenska elmarknaden avreglerades. En
elmarknad fungerar som den vanliga börsen, vilket innebär att handeln sker i en öppen marknad. Det
är elhandlare som köper elen och elproducenter som säljer den. Priset bestäms och styrs i
auktionsförfarande, dvs av tillgång och efterfrågan, som i sin tur är starkt väderberoende. Det har sin
förklaring i att när det uppstår kalla temperaturen så ökar värmebehovet och efterfrågan på el ökar
som konsekvens. Vid varma och framförallt torra perioder med låg frekvens av regn, minskar
fyllnadsgraden i vattenmagasinen vilket kan resultera i brist på vattenkraft. Eftersom vattenkraften har
en stor andel av Sveriges elförsörjning kommer vattenkraften att påverka elpriset markant. Även priset
på kol har en stor påverkan över elpriset, trots att Sverige har en liten andel kolkraftberoende. Det har
sin förklaring i att Sveriges elnät har förbindelser med länder i Europa där elförsörjning i större grad är
kolberoende [37].
Andra faktorer som kan komma att påverka elpriset är energisystemets andel av intermittenta
energislag vars produktion inte går att planera, exempelvis vind och solkraft. En stor andel intermittent
energi i ett energisystem utan tillräckliga lagringskapaciteter kan resultera i momentan överproduktion
då efterfrågan är låg [38]. Det skapar en obalans mellan tillgång och efterfrågan, vilket kommer att
påverka elpriset. Som vi kan se i Figur 13 så har spotpriset i Sverige varierat mycket se senaste åren.
En bidragande faktor till variationen är tillgången till vattenkraft, där nederbörden styr tillgången och
vid hög nederbörd minskar priset och vice versa [39]. Det förekommer även yttre faktorer som kan
påverka elpriset, vilka illustreras i Figur 14.

Figur 13 Rörligt elpris i Sverige mellan åren 2016-2018 (baserad på statistik
från Energimyndigheten)
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Det är därav viktigt, om än mycket svårt, att kunna uppskatta kommande elprisutveckling under en
solcellsanläggnings tekniska livslängd. Det beror på att elprisets påverkansfaktorer är många och där
väsentliga faktorer är av stokastisk karaktär, exempelvis klimat och väderleksaspekter.
Det finns etablerade tekniker för att ta fram elprisprognoser, i en sammanfattande studie [40]
presenteras en rad olika tekniker för att förutspå elpristrender. De mest förekommande teknikerna är
spelteorimodeller, historiska tidsseriemodeller, regressionsmodeller och AI-baserade modeller. Det är
ett relativt nytt akademiskt område och hittills har ingen specifik metod tagits fram för att systematiskt
förutspå elpristrender för olika elprismarknader. Att göra långa prognoser för elprisutvecklingen är
ytterst komplext, men mycket tyder på är att elpriset kommer fortsätta att stiga, baserat på historiska
trender och den framtida energisystemsutvecklingen [41].
Påverkansfaktorer som mer förnybar el integrerat i energisystemet parallellt med en avveckling av
kärnkraftsreaktorer kommer troligtvis att resultera i att elpriset kommer att stiga framöver [42]. Sett
ur ett investeringsmässigt perspektiv gällande solcellsteknik är ökande elpriser en positiv trend, då det
innebär större besparingar för den som investerar.
För att gardera mot oförutsedda händelser i och med elprisets komplexitet kommer olika fall av
elprisutveckling att användas i de ekonomiska modellerna i den här studien. Värt att tillägga är att
ingen av ovannämnda tekniker har tillämpats explicit i den här studien.

Figur 14 Faktorer som påverkar elpriset (återgivet med tillstånd från Bixia)

2.6 Ekonomiska modeller
Vid projektering av en solcellsanläggning är det inte endast de tekniska parametrarna som är av
betydelse, utan det tekniska bör jämföras med de ekonomiska och en optimerad anläggning kan först
konstateras när både teknisk och ekonomisk optimering kan fastställas. Det finns olika metoder för att
göra lönsamhetsberäkningar för en investering, i den här studien har lönsamhetsberäkningar gjorts
med metoden för diskonterad återbetalningstid, internräntemetoden och LCOE-metoden. Beräkningar
har utförts i Excel men är baserade på nedanstående ekonomiska metoder.

2.6.1 Diskonterad återbetalningstid
Metoden för återbetalningstid av en investering är en vedertagen metod där man enkelt i ett tidigt
skede kan uppskatta lönsamheten hos en investering. En rak återbetalningstid ger oftast en indikation
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om investeringen bör genomföras eller inte, förutsatt att de som investerar åtminstone har ett krav på
att återbetalningstiden bör vara mindre än den ekonomiska livslängden. En rak återbetalningstid
beräknas med hjälp av formeln:
Å=

G
a

(10)

där Å är återbetalningstiden i år, 𝐺 är grundinvesteringen och a är det årliga inbetalningsöverskottet
[43]. Lönsamheten i metoden bedöms efter hur lång återbetalningstiden är och vid jämförelse mellan
flera olika investeringen är den mest lönsamma den med kortast återbetalningstid. Vid en rak
återbetalningstid används ofta ingen kalkylränta, så är inte fallet med en diskonterad variant. Här är
konceptet att diskontera betalningar som sker vid olika tidpunkter under den ekonomiska livslängden
till en gemensam tidpunkt, vanligtvis år 0. Anledningen till tillvägagångssättet är att kunna jämföra
betalningar för varje år under den ekonomiska livslängden [43]. Det som kommer att utgöra storleken
på nuvärdet är delvis den så kallade diskonteringsfaktorn, vilken kan beräknas med följande formel:
𝑑 = (1 + 𝑟)−𝑛

(11)

där 𝑑 är diskonteringsfaktorn, 𝑟 är kalkylräntan och 𝑛 är den ekonomiska livslängden i år. Genom att
applicera den här metoden kommer ett nuvärde i kr att erhållas. Nuvärdet som erhålls är beroende av
grundinvesteringen, inbetalningsöverskotten och vilka årliga utgifter som förekommer men även
vilken kalkylränta som används och hur lång ekonomisk livslängd investeringen förväntas ha. Till
skillnad från en rak återbetalningstid kan ingen generell formel användas för att få fram ett givet år
som svar, utan metoden är att summera alla år under den ekonomiska livslängden och först när ett
positivt resultat erhålls har investeringen återbetalats och kan beräknas på följande vis:
𝑛

𝑛

𝑁 = −G + ∑

(12)

𝑎𝑖
𝑈𝑖
−∑
𝑖
(1 + 𝑟)
(1 + 𝑟)𝑖
𝑖=1

𝑖=1

där n sätts till den ekonomiska livslängden, i för antal år, ai är årliga intäkter och Ui årliga utgifter i kr
[43].

2.6.2 Internräntemetoden
Internräntemetoden är en så kallad avkastningsmetod som använts för att bestämma vilken maximal
ränta som en investering kan använda för att bedömas vara lönsam. Metoden går ut på att bestämma
vid vilken ränta som investeringens inbetalningar och utbetalningar är lika med noll. Internräntan ir
beräknas på följande vis:
𝑛

0 = −G + ∑

𝑛

𝑎𝑖
𝑈𝑖
−∑
𝑖
(1 + 𝑖𝑟)
(1 + 𝑖𝑟)𝑖
𝑖=1

𝑖=1
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(13)

och en investering bedöms vara lönsam om internräntan är större än kalkylräntan [43].

2.6.3 LCOE Metoden
En LCOE analys tar hänsyn till alla utgifter i ett eventuellt solcellsprojekt under hela dess livslängd.
Utdata från beräkningarna blir en genomsnittskostnad per kWh under anläggningens livslängd, vilket
sedan kan användas för att jämföra mellan olika energirelaterade investeringar, i det här fallet olika
solcellsanläggningar. För att få en indikation på lönsamhet i en solcellsinvestering bör
livscykelkostnaden vara lägre än det genomsnittliga priset för att köpa elenergi [35]. En LCOE kan
beräknas med hjälp av formeln:
𝑛

𝑈𝑖 + 𝐷𝑖 + 𝐵𝑖
(1 + 𝑟)𝑖

∑
𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝑖=1
𝑛

∑

(14)

𝐸𝑖
(1 + 𝑟)𝑖

𝑖=1

där Ui är investeringens utgifter år i, Di är årliga utgifter för drift och underhåll, Bi är utgifter för bränsle,
vilket för en solcellsanläggning är lika med 0 och Ei är elproduktion för anläggningen vid år i.

2.7 Solcellsteknikens hållbarhetsperspektiv
Solceller är en förnybar energikälla och har en minimal miljöpåverkan när de väl är i drift. Däremot är
tillverkningen av solceller energikrävande och kan ge upphov till koldioxidutsläpp om de framställs av
fossila energislag.
Varje år sammanställer den oberoende organisationen Silicon Valley Toxics Coalition en rapport över
de största företagen inom solcellsindustrin. Rapporten heter Solar Scorecard och där rankas företagen
efter hur bra de presterar inom hälsa, miljö och säkerhet. Eftersom ett krav från S-Invest har varit att
välja modulteknik efter hållbarhetskriterier har simuleringar utförts på moduler från tillverkaren Trina
Solar som placerat sig högt på listan i samtliga områden.

Figur 15 Solar Scorecard (credit: Silicon Valley Toxics Coalition)
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3 Metod
I den här simulerings och beräkningsstudien, som är en fallstudie, har en rad olika metoder tillämpats
för att uppnå avsett resultat. Huvudkärnan i metoden har varit att genomföra en litteraturstudie för
att samla in empiri från tidigare relevant forskning och litteratur. Motivet bakom litteraturstudierna
har varit att skapa ett teoretiskt underlag som legitimerar studiens val av metoder. Datatriangulering
har tillämpats i största möjliga utsträckning, vilket innebär användning av redan insamlade uppgifter
från en rad källor men det förekommer fall där avgränsningar har fått göras eftersom litteraturen har
varit begränsad. Andra metoder som har använts är datainsamling av studieobjektets
energianvändning på årsbasis med timvis redovisning samt information om elavtal. Kvalitativa
metoder i form av intervjuer med solcellsföretag och installatörer har också använts i studien och har
bidragit till kunskap och betydande beräkningsmässigt underlag i form av offerter för
solcellsanläggningar.

3.1 Genomförande
En optimal produktionsanläggning ska fastställas efter hållbara, ekonomiska och produktionsmässiga
förutsättningar. Genomförandet har initialt innefattats av att besöka butiken i Torslanda, för att
analysera och dokumentera väsentliga underlag som har haft betydelse för projekteringsunderlaget
av anläggningen.
Under platsbesöket har takvinkel och takyta mätts upp för studieobjektet. Observationer och
dokumentation om närliggande terräng och byggnader har genomförts, då dessa kan ha en
skugginverkan på den tilltänkta solcellsanläggningen. Observationerna visade att ingen närliggande
terräng eller byggnader utgjorde någon risk för att skugga den tilltänkta produktionsanläggningen. För
uppvinklade monteringskonfigurationer har radavståndberäkningar genomförts för att undvika att
modulerna skuggar varandra. Radavståndberäkningarna har sedan utgjort grunden för att kunna
beräkna vilken den maximala produktionsanläggningen kan vara vid en uppvinkling, med hänsyn taget
till takets yta.
Det har sedan utförts simuleringar av olika produktionsanläggningar utifrån tre olika fall av
monteringskonfigurationer, vilka kommer att redogöras för i 3.5. Ekonomiska
lönsamhetsberäkningarna har baserats på en offert men det har inhämtats två olika offerter från två
installationsföretag, där offertunderlaget har baserats på en produktionsanläggningsstorlek från
resultatet av elproduktionssimuleringar, där pristillägg för uppvinklade system har genomförts.
Metodvalen som kommer att redogöras för i nästkommande avsnitt är baserade på litteraturstudier
som genomförts och sammanställts i den teoretiska bakgrunden.

3.2 Information om studieobjektet
Nedan presenteras information om anläggningen som simuleringarna har utförts på. Informationen
om anläggningens lokalisering, elanvändning samt takets azimut, lutning och yta är av stor betydelse
för simuleringarna i Polysun. Tillgänglig takyta bestämmer den maximala anläggningsstorleken, och
takets azimut och lutning påverkar anläggningens årliga elproduktion. Information om anläggningens
storlek på säkring och verksamhetens karaktär är av betydelse för analysen om vilka eventuella
styrmedel som kan nyttjas i de ekonomiska lönsamhetsberäkningarna. Säkringens storlek har även
betydelse för anläggningens solcellskapacitet, gällande den maximala installerade effekten som kan
tillgodoses. I det här fallet är det dock studieobjektets tillgängliga takyta som begränsar anläggningens
24

storlek. Den årliga elanvändningen är viktig att känna till för att egenkonsumtionsberäkningarna ska
bli tillförlitliga, vilket tas upp mer ingående i 3.7.
Tabell 1 Information om studieobjektet

Anläggningens lokalisering

Torslanda, Blomsterlandet. Göteborg
57,71 ° N och 11,78 °E
54° (0=+90°, S=0°, V=-90°)
7°
408 m2 (8,5m x 48m)
135 000 kWh
160 A
Näringsverksamhet

Takets azimut
Takets lutning
Takets yta
Årlig elanvändning (2018)
Säkringsstorlek i anslutningspunkten
Anläggningens verksamhet

Figur 16 Blomsterlandet i Torslanda (Kartdata©2019 Google)

3.3 Bestämma skuggkriterier
För att ta fram en maximal anläggningsstorlek för uppvinklade moduler, med hänsyn till
studieobjektets tillgängliga takyta, måste radavståndsberäkningar göras för att undvika delvis
skuggning. Det första steget i beräkningsprocessen är att bestämma skuggkriterier, det vill säga, sätta
upp villkor för vilken tid som delvis skuggning inte får förekomma. Eftersom solhöjden är som lägst
under vintertid är det rimligt att använda skuggkriterier för en vintermånad, då skuggvinkeln är som
lägst [27]. När en beräkningsmånad och dag valts ut, är nästa steg att bestämma för vilka timmar som
skuggning inte får förekomma, exempelvis för den utvalda dagens alla soltimmar eller endast när solen
står som högst. Kriteriet för att endast undvika delvis skuggning då solen står som högst på årets
kortaste dag är tillräckligt för latituder över 50°N. Det beror på att andel solstrålning under
vintersolståndet är lågt för dessa latituder. I den här studien har beräkningar av solhöjden och solens
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azimut utförts för den kortaste dagen på året, den 21 december klockan 12:00 baserat på ovanstående
resonemang gällande skuggkriterier.

3.4 Beräkning av vinkel för solhöjden och solens azimut
I 2.3.8 framgår det hur radavståndet mellan varje modul kan beräknas för att undvika en delvis
skuggning av efterföljande rad. Innan ett radavstånd kan beräknas måste två vinklar bestämmas
enskilt, vinkel för solens höjd och solens azimut för en given tid på dygnet. Det förekommer två
metoder för att bestämma dessa vinklar, antingen genom en grafisk lösning med hjälp av ett
solbanediagram eller genom att beräkna fram dessa för den givna tidpunkten. I den här studien har
vinklarna räknats fram, för att stärka tillförlitligheten och metoden för att beräkna vinklarna
presenteras nedan. Samtliga formler är hämtade från [8].
Det första steget är att bestämma vilken tid och dag på året som vinklarna ska beräknas för. Beroende
på vilken plats som beräkningarna ska utföras på, ska tiden korrigeras efter koordinerad universell tid,
vilken hädanefter benämns som UTC. Nästa steg är att ta fram platsens koordinater för Nord och Öst i
grader, som sedan används i ekvationerna:
𝜎0 = 𝐵 𝑁°

&

𝛾0 = 𝑌 𝐸°

(15) , (16)

Där B och Y är platsens nordliga respektive östliga koordinat. Nästa steg är att ta fram ett värde för
tiden på året, D, som beräkningar ska utföras på. Den måste dock korrigeras och uttryckas efter tiden
som har förflutit sedan den 1 januari år 2000, i UTC. Värdet för D kan beräknas på följande vis:
𝐷 = s 366 + e 365 + n 31 + 28 + b − 0,5

UTC
24

(17)

Där s och e är antal skottår respektive normalår som har förflutet sedan år 2000. n är antal månader
med 31 dagar som passerat under det beräknade året och b är den beräknade dagen i månaden,
exempelvis 1 är första dagen och 31 är sista dagen.
Nästa steg är att beräkna den genomsnittliga longituden, 𝑞 och den genomsnittliga avvikelsen från
solbanan, 𝑔. De kan beräknas på följande vis:
𝑞 = 280,459° + 0,986° D
𝑔 = 357,529° + 0,986° D

(18)
(19)

När 𝑞 och 𝑔 har beräknats kan latituden för solen, uttryckt i elliptiska koordinater, beräknas på följande
sätt:
𝛾𝑠 = 𝑞 + 1,915° sin[𝑔] + 0,020° sin[2𝑔]

(20)

Jordaxelns lutning, ε, ska också beräknas och görs på följande vis:
𝜀 = 23,429° − 0,00000036° D

(21)

Nästa steg är en korrigering för vinkelavvikelsen efter Greenwich mean sidereal time, vilket benämns
som GMST och kan approximeras följande:
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D 2
𝐺𝑀𝑆𝑇 = 18,698ℎ + 24,066ℎ 𝐷 + 0,0000026ℎ (
)
36525

(22)

Där h står för timmar och måste normaliseras i beräkningarna till [0h, 24h], då varje dag har 24 timmar.
När korrigeringen har genomförts kan den lokala medeltimvinkeln i grader 𝜃𝐿 beräknas:
𝜃𝐿 = GMST

15°
+ 𝛾0
h

(23)

Slutligen kan solens azimut, 𝛾𝑠 och solhöjdsvinkel 𝑎𝑠 beräknas:

tan 𝛾𝑠 =

−sin𝜃𝐿 cos 𝛾𝑠 + cos 𝜃𝐿 cos 𝜀 sin 𝛾𝑠
−sin 𝜎0 cos 𝜃𝐿 cos 𝛾𝑠 − (sin 𝜎0 sin𝜃𝐿 cos 𝜀 − cos 𝜎0 sin 𝜀) sin 𝛾𝑠

sin 𝑎𝑠 = cos 𝜎0 cos 𝜃𝐿 cos 𝛾𝑠 + (cos 𝜎0 sin𝜃𝐿 cos 𝜀 + sin 𝜎0 sin 𝜀) sin 𝛾𝑠

(24)

(25)

3.5 Beräkning av maximal produktionsanläggning
I 2.3.8 redogörs det för problematiken som delvis skuggning av moduler kan medföra för ett uppvinklat
solcellssystem. Vid en installation av uppvinklade moduler kan detta bli ett påtagligt problem, då
uppvinklade moduler, med otillräckligt radavstånd kan kasta en skugga på efterföljande rad och på så
vis minimera produktionen avsevärt. För att undvika en delvis skuggning krävs det att modulraderna
monteras med ett givet avstånd mellan varandra och det kommer innebära att en del av den
tillgängliga takytan går förlorad.
För att beräkna den maximala anläggningsstorleken för uppvinklade moduler måste först erforderligt
radavståndet mellan varje rad beräknas enligt den allmänna metoden och den redogjordes för i 2.3.8.2.
Eftersom studieobjektets azimut avviker 54° från söderläge samt att taket inte är platt, kunde inte den
specifika metoden användas utan den allmänna metoden användes. I resultatet kommer dock ett fall
med den specifika metoden att beräknas, för att påvisa eventuella skillnader mellan de två olika
metoderna. Tre olika fall av monteringskonfigurationer har simulerats, vilka hädanefter benämns som
fall a, b och c och de illustreras i Figur 17.
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a. Moduler monteras efter takets lutning. (Ingen uppvinkling)
b. Moduler monteras med 15° uppvinkling efter takets lutning. Vilket innebär att taket och
modulernas azimut är lika.
c. Moduler monteras med 15° uppvinkling tvärsöver taket. Vilket innebär att modulerna roteras
90° åt väst, relativt takets riktning.

Figur 17 Principiell bild över de tre monteringskonfigurationerna fall a, b och c (ritad av författarna)

Motiveringen till fall c är att simulera en mer söderorienterad produktionsanläggning, vilket är mer
fördelaktigt för att öka produktionsanläggningens årliga utbyte. För fall a krävs inget avstånd mellan
raderna, då modulerna inte är uppvinklade. För fall b och c gäller följande:
När erforderligt avstånd mellan varje rad har beräknats, är nästa steg att beräkna hur många rader
som får plats på den tillgängliga ytan. Det gjordes med följande ekvation:
𝑥=

L − 𝑑2
d

(26)

där x är antalet modulrader som får plats med hänsyn taget till radavståndet d, L är tillgänglig taklängd
i meter och d2 är den längd av taket som den sista modulraden tar upp. Det är inte relevant att montera
sista raden med avståndet d, då ingen efterkommande rad kan skuggas. Längden i meter, som utgörs
av den sista modulraden kan beräknas på följande sätt:
𝑑2 = 𝑙𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝐶𝑜𝑠[𝛽]

(27)

där lmodul är modulens längd och totala antalet modulrader som får plats blir således:
𝑥𝑡𝑜𝑡 = 𝑥 + 1

(28)

Det sista steget i beräkningen är att räkna ut hur stor den maximala produktionsanläggningen kan vara
och det görs genom att beräkna hur många moduler som får plats på taket i motsatt riktning och
multiplicera det med modulens märkeffekt:
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑥𝑡𝑜𝑡

𝐿
𝐵𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙
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Modul𝑤𝑝

(29)

𝑃𝑚𝑎𝑥 är produktionsanläggningens maximala storlek i kWp, 𝐵𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 är solcellsmodulens bredd i meter
och Modul𝑤𝑝 är modulens märkeffekt i kWp [8].

3.6 Simuleringsinställningar i Polysun
Simuleringarna har genomförts i programvaran Polysun, som är ett projekteringsverktyg för alla former
av solenergisystem. I Polysun finns det olika listor, så kallade kataloger som innehåller teknisk
information om valbara modultekniker och växelriktare. Metoden för simuleringarna är att använda
moduler och växelriktare som är tekniskt kompatibla för varje simulering, det vill säga, säkerställa så
att det inte uppstår stora skillnader mellan modulen och växelriktarens ström- och spänningsintervall.
Motivet till den valda metoden är att varje simulering ska genomföras med samma modulteknik,
växelriktarkoncept och växelriktartillverkare. Så att varje simulering är jämförbar i
dimensioneringsmässig mening och på vis kan det säkerställas att skillnaderna som uppstår för varje
fall enbart beror på de varierande faktorerna, så som olika lutningsvinklar och anläggningseffekter.
Givetvis kan inte samma växelriktare användas för de olika simuleringarna, då de simulerade
effekterna för anläggningen kommer att variera. Metoden är att använda samma
dimensioneringskoncept, det vill säga samma växelriktarteknik och verkningsgrad för växelriktarna.
Väderdata som används i Polysun kommer från Meteonorms databas under åren 1991-2010.
Meteonorms inhämtar data från 8 400 väderstationer och fem geostationära satelliter [44].
I Tabell 2 visas de fasta simuleringsinställningarna som har använts och i Tabell 3 de som har varierat.
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Tabell 2 Fasta simuleringsinställningar som har används vid varje simulering

Parametrar
Modul
Antal elektriska konsumtionsprofiler
Årlig elanvändning
Användarprofil
Elnät
Klimatdata
Medeltemperatur utomhus
Globalstrålning
Diffusstrålning
Longitud
Latitud
Kabelförluster
Dimensioneringskoncept Växelriktare

Indata
ASM6610M-300W 4BB VIOLIN
1
135 000 kWh
Timvis elanvändning (2018, Blomsterlandet)
Trefas (230V/400V, 50 Hz, Y-koppling)
Meteonorm (1991-2010)
7,8°C
939 kWh/m2
475 kWh/m2
11,78°
57,71°
2%
Strängväxelriktare

Tabell 3 Simuleringsinställningar som har varierats vid varje fall

Parametrar
Effekt
Modulers lutningsvinkel
Växelriktare
Azimut

Varierad indata
Antal moduler
7°, 17° och 22°
Antal och nominell effekt
54° och -12°

3.7 Användarprofil Polysun
En förutsättning för att kunna beräkna egenkonsumtionen av den producerade solelen för varje
simulerad produktionsanläggning är att känna till studieobjektets årliga elanvändning. För att
beräkningarna av egenkonsumtionen ska bli tillförlitliga räcker det inte att endast känna till
elanvändningen på månadsbasis. Det beror på att Polysun har solstrålningsdata för platsen med timvis
upplösning, vilket innebär att anläggningens elanvändning måste redogöras på timbasis för att
beräkningarna ska bli tillförlitliga.
Det har erhållits data för timvis elanvändning för Blomsterlandet i Torslanda från Göteborgs Energi och
datan har extraherats till en Excelfil, som har matats in som en användarprofil i
simuleringsprogrammet. En användarprofil i Polysun är ett sammanställt dokument med information
om det simulerade objektets elanvändning på årsbasis, vilket kan redovisas i minuter, timmar, dagar
eller månader. I Figur 18 presenteras timvis elanvändning för Blomsterlandet i Torslanda för 1 juni
2018.
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Figur 18 Timvis elanvändning för Blomsterlandet i Torslanda under 1 juni 2018 (baserat på data från Göteborg
Energi)

3.8 Simulering av olika produktionsanläggningar
Metoden för att ta fram en optimal produktionsanläggning för elproduktion har utformats efter att
simulera olika storlekar med tre olika fall av monteringskonfigurationer, fall a, b och c. Samtliga
simuleringar har genomförts med ett strängväxelriktarkoncept utan optimerare, då tilltänkt
installation ska genomföras i samma väderstreck, där ingen risk för delvis skuggning förekommer från
omkringliggande terräng. Genom att analysera anläggningens momentana och årliga elanvändning,
samt tillgängliga takyta har relevanta konfigurationer tagits fram och simulerats efter de olika fallen.
Ett förarbete innan simuleringar av uppvinklade moduler har varit avståndsberäkningar för fall b och
c. Det har varit nödvändigt för att minimera förekomsten av delvis skuggning och för att göra realistiska
simuleringar med hänsyn till studieobjektets tillgängliga takyta.
Resultatet från samtliga elproduktionssimuleringar ska analyseras med avseende på:
1.
2.
3.
4.
5.

Elproduktion [kWh]
Lutningsvinkel [°]
Performance ratio [%]
Årligt utbyte [kWh/kWp]
Egenkonsumtionsandel [%]

För att uppskatta Polysuns kapacitet att simulera verkligheten har litteraturstudie genomförts för att
hitta påtagliga brister. En studie hittades [45], som jämför olika projekteringsprograms förmåga att
simulera en verklig solcellsanläggning som hade tillgång till 10 års klimat och energidata. Slutsatsen
blev att Polysun tenderade att underskatta anläggningens elproduktion med 5-6%.

3.9 Ekonomisk lönsamhetsberäkning
Metoden för att ta fram en optimal anläggning med hänsyn till ekonomiska förutsättningar har
utformats efter att använda beprövade ekonomiska metoder för lönsamhetsberäkningar. De
ekonomiska metoderna som har använts är diskonterad återbetalningstid, internräntemetoden och
LCOE-metoden, vilka redogörs för i den teoretiska bakgrunden. I lönsamhetsberäkningarna har en fast
realränta på 1% används och den baseras på S-Invests avkastningskrav. Beräkningsunderlaget har
inhämtats via offerter från två olika företag där offerten med lägst grundinvestering valts ut.
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En osäkerhetsprincip i beräkningarna är elprisutvecklingen under investeringens livslängd. Inga
metoder för att prognostisera elpriset har använts men två olika scenarier av elprisökning har använts
i beräkningarna och ett där ingen elprisökning antagits. De två scenarierna med en elprisökning
motiveras genom litteraturstudier i 2.5, där trenden tyder på ett ökat elpris men däremot kommer
ökningstakten att antas, då inga studier har hittats som kan kvantifiera en framtida ökning.
Årliga driftkostnader är svåra att uppskatta men har antagits till 1500 kr/år baserat på schablonvärde
enligt [46]. En ytterligare kostnad som är viktig att ta hänsyn till är byte av växelriktare efter 15 år. För
solcellsanläggningar med en installerad toppeffekt större än 30 kWp är det motiverat att anta en
kostnad på 1500 kr/kW [46]. För de uppvinklade systemen, fall b och c, tillkommer en kostnad som
beror på bygglovsansökning, vilket krävs för uppvinklade installationer på tak som lutar mer än 5° och
därmed inte klassificeras som ett platt tak. Det tillkommer även materialkostnader för tillkommande
monteringssystem och den totala kostnaden för bygglovsansökning och materialkostnader har
antagits till 50 000 kr och baseras på en intervju med ett svenskt installationsföretag [2].
Elpriset är hämtat från Nordpools spotpriser [41], där ett medelvärde på 0,390 kr/kWh har använts
och är nuvärdesjusterat efter historiska inflationsvärden för åren 2008-2018 [47]. Priset för såld el samt
nätnytta är hämtade från Göteborg Energi som är studieobjektets el-och nätleverantör. I den totala
elkostnaden ingår elpris, skatter och en överföringssavgift. Skatterna uppgår till 0,347 kr/kWh och
elnätsavgift på 0,068 kr/kWh. Den totala elkostnaden blir 0,805 kr/kWh.
Den ekonomiska analysen har anpassats efter anläggningens förutsättningar att nyttja styrmedel vilka
för studieobjektet är elcertifikat och investeringsstöd. Elcertifikatpriset har fluktuerat senaste tiden,
vilket gör det svårt att ta uppskatta prisutvecklingen under investeringens livslängd. I den ekonomiska
analysen har elcertifikatpriset antagits till 0,1 kr/kWh.
I Tabell 4 presenteras parametrarna som har använts vid de ekonomiska lönsamhetsberäkningarna.
Ekonomiska lönsamhetsberäkningar har inte utförts för samtliga simuleringar, utan endast för en
relevant produktionsanläggningsstorlek men med tre olika monteringskonfigurationer. Relevant
produktionsanläggning syftar till det fallet som är av investeringsintresse för studieobjektet, där
kriterierna är hög andel egenkonsumtion samt att produktionsanläggningen skall täcka minst 25% av
studieobjektets elanvändning.
I Tabell 4 har grundinvesteringen hämtats in från två offerter men endast en har använts i
beräkningarna och i 4.3 kommer det att framgå vilken som har använts. Samtliga fall a är baserade på
icke uppvinklat system medan fall b och c är baserade på uppvinklade system.
Fall a, b och c har utsatts för tre olika ekonomiska scenarion som hädanefter benämns som case. Varje
case beräknas två gånger, en gång utan investeringsstöd och en gång med 20% investeringsstöd. Det
görs för att gardera mot investeringsstödets ovisshet i och med rambegränsningen [32]. Sammantaget
har 18 stycken ekonomiska scenarion för lönsamhetsberäkningar utförts, vilka presenteras nedan:
Case 1: Ingen årlig elprisökning och inga elcertifikat
Case 2: Årlig elprisökning med 1% och elcertifikat på 0.10 kr/kWh
Case 3: Årlig elprisökning med 2% och elcertifikat på 0.10 kr/kWh
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Tabell 4 Ekonomiska parametrar som används vid lönsamhetsberäkningar (alla priser exklusive moms)

Parametrar
Ekonomisk livslängd [år]

Case 1a, 1b, 1c
30

Case 2a, 2b, 2c
30

Case 3a, 3b, 3c
30

Grundinvestering [kr/kW]
Kostnad byte av växelriktare [kr/kW]
Driftkostnader [kr/år]
Moduldegradering [%]

Inhämtas från
offert
- 1500
- 1500
0,3

Inhämtas från
offert
- 1500
- 1500
0,3

Inhämtas från
offert
- 1500
- 1500
0,3

Pris total elkostnad [kr/kWh]
Pris såld el [kr/kWh]
Nätnytta [kr/kWh]
Elprisökning [%/år]
Elcertifikat i 15 år [kr/kWh]

0,805
0,35
0,06
0
0

0,805
0,35
0,06
1
0,1

0,805
0,35
0,06
2
0,1

Investeringsstöd [%]
Kalkylränta [%]

0 och 20
1

0 och 20
1

0 och 20
1

- 50 000

- 50 000

*För samtliga Case b och c tillkommer -50 000
bygglov och materialkostnad för
uppvinkling av moduler [kr]
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4 Resultat
I det här kapitlet kommer initialt resultatet från beräkningar av maximala anläggningsstorlekarna för
de olika monteringskonfigurationerna att göras, vilket kommer att sätta gränsen för de största
simuleringsfallen. Därefter kommer resultatet från samtliga simuleringar av produktionsanläggningar
att presenteras. Slutligen kommer olika case av ekonomiska lönsamhetsberäkningar för en utvald
storlek på en produktionsanläggning att presenteras.

4.1 Resultat från beräkning av maximal produktionsanläggning
Initialt har det tagits fram maximala anläggningsstorlekar för studieobjektet vid uppvinklade
modulkonfigurationer och icke uppvinklat. Resultatet från beräkningarna för uppvinklade
modulinstallationer presenteras i Tabell 5 och Tabell . I tabellen framgår även beräkningsresultatet för
solhöjd och solazimut.
Tabell 5 Sammanställt resultat av beräkningar för maximal anläggningsstorlek för uppvinklade moduler baserat
på den specifika och allmänna metoden för radavståndsberäkningar

Variabler för den specifika metoden
as
γ
γs
β
D
xtot
Pmax
Variabler för den allmänna metoden (Fall b)
as’
γa’
γs'
β’
βp
β
d’
xtot
Pmax

Värden
8,79°
126°
175,90°
22°
2,02 [m]
4 [rader]
32,4 [kW]
13,25°
0°
50,95°
15°
7°
22°
1,64 [m]
5 [rader]
40,5 [kW]

Resultatet visar att korrigeringsberäkningar enligt den allmänna metoden har varit av betydande
signifikans för anläggningens maximala storlek. Hade de rådande förutsättningarna, gällande takets
befintliga lutning och azimut negligerats, skulle det inneburit ett obefogat stort radavstånd mellan
modulraderna. Det hade resulterat i en maximal anläggning på 32,4 kW istället för 40,5 kW. För
simulering av anläggningar som inte är uppvinklade krävs inget radavstånd mellan modulerna,
eftersom de monteras efter takets lutning. Den maximala anläggningsstorleken för icke uppvinklade
moduler är 64,5 kW.
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Tabell 6 Sammanställt resultat av beräkningar för maximal anläggningsstorlek för uppvinklade moduler baserat
på den allmänna metoden för radavståndsberäkningar

Variabler för den allmänna metoden (Fall c)
as’
γa’
γs'
β’
βp
β
d’
xtot
Pmax

Värden
13,25°
90°
50,95°
15°
7°
17°
1,80 [m]
27 [rader]
40,5 [kW]

Resultatet från beräkningarna av fall c visar på att det inte råder någon skillnad i potentiell
anläggningsstorlek mellan fall b och fall c, trots att fall c kräver ett större avstånd mellan raderna.
Observera den stora skillnaden i antalet rader mellan fall b och c. Det beror på att simulerad
uppvinkling i fall c sker tvärsöver taket, relativt takets azimut, till skillnad från fall b som sker längs med
taket, se figur 17.

4.2 Resultat från simulering av elproduktion
I Tabell presenteras samtliga simuleringsresultat utifrån de analyserade parametrarna. Det som inte
framgår i tabellen är produktionsanläggningarnas Performance ratio. Den har exkluderats från tabellen
då Performance ratio är identisk för samtliga simuleringar och uppgår till 84%. Det har sin förklaring i
att
simuleringarna har genomförts med samma modulteknik, klimatdata och
växelriktardimensionering.
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Tabell 7 Resultat för simulering av olika produktionsanläggningar (Polysun)

Simulerad effekt Lutningsvinkel Elproduktion
[kW]
[°]
[kWh]

AC Egenkonsumtionsandel
[%]

Årligt utbyte
[kWh/kWp]

Fall a
64,5
60
55
50
45
40,5
35
30
25

7
7
7
7
7
7
7
7
7

52 463
48 808
44 630
40 573
36 721
32 641
28 519
24 288
20 531

76,8
79,5
83.1
86,3
89,7
93
95,8
98
98,9

813
813
814
815
816
815
813
810
815

Fall b
40,5
35
30
25

22
22
22
22

34 353
30 053
25 582
21 631

89,3
92,7
96
97,7

855
856
853
858

Fall c
40,5
35
30
25

17
17
17
17

35 864
31 374
26 713
22 579

92,3
95,6
98,3
99,4

892
894
890
896

Utifrån resultatet som presenteras i 7 framgår det att årligt utbyte är relativt konstant för de olika
simulerade effekterna för respektive fall, däremot förekommer det märkbara skillnader i årligt utbyte
mellan de olika fallen. Skillnaden mellan fall a och fall b är 5% i årligt utbyte respektive 4% mellan fall
b och c. Den stora skillnaden uppgår således till 9% mellan fall a och c. Det skulle resultera i en skillnad
på 3 223 kWh i årlig elproduktion.
Det framgår en linjär ökning i andel egenkonsumtion i proportion till en minskad simulerad
produktionsanläggning för de samtliga fallen och i Figur 19 illustreras sambandet för fall a.
Produktionsanläggningar mindre än 40,5 kW är inte relevanta att analysera vidare, då dessa inte
uppfyller kravet från företaget på 25% av studieobjektets årliga elanvändning. Större
produktionsanläggningar upp till 50 kW är däremot relevanta att analysera vidare utifrån andel
egenkonsumtion. För att en jämförelse av ekonomisk lönsamhet ska vara konsekvent förutsätter det
att produktionsanläggningsstorleken är densamma för samtliga monteringskonfigurationer. Enligt
resultatet i 4.1 är maximal produktionsanläggningsstorlek för fall b och c 40,5 kW. Det är den storleken
som kommer analyseras vidare.
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Figur 19 Fall a: Samband mellan egenkonsumtion och simulerad effekt för
produktionsanläggningar (baserat på data Polysun)

I Figur 20 presenteras resultatet från simulering av en 40,5 kW produktionsanläggning utifrån fall a. I
figuren framgår elproduktion samt egenkonsumtionen för årets samtliga månader.
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Figur 20 Resultat produktionsanläggning 40,5 kW fall a (baserat på data från Polysun)
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I Figur 21 presenteras resultatet från simulering av en 40,5 kW produktionsanläggning utifrån fall b. I
figuren framgår elproduktion samt egenkonsumtionen för årets samtliga månader
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Figur 21 Resultat för produktionsanläggning på 40,5 kW fall b (baserat på data från Polysun)

4.3 Resultat av ekonomisk lönsamhetsberäkning
Baserat på resultatet i 4.2 har två offerter inhämtats från två olika installationsföretag för
produktionsanläggningar på 40,5 kW. Vid uppvinklade system tillkommer en kostnad för bygglov och
material på 50 000kr. För offert 1 blev totalkostnaden 10 581 kr/kW och för offert 2 blev kostnaden
12 050 kr/kW. Lönsamhetsberäkningarna har baserats på priset från offert 1 och presenteras i Tabell
8 och i Tabell 9. I Tabell 8 ingår inte investeringsstöd och i tabell 9 ingår investeringsstöd på 20%.
Återbetalningstiderna i båda tabellerna är avrundade till helår.
Tabell 8 Ekonomiska lönsamhetsberäkningar utan investeringsstöd

Case
Case 1a
Case 1b
Case 1c

Återbetalningstid [år]
20
23
21

Internränta [%]
3,3
2,7
3,2

LCOE [kr/kWh]
0,59
0,62
0,59

Nuvärde [kr]
180 701
147 244
187 099

Case 2a
Case 2b
Case 2c

18
19
18

4.1
3,4
3,9

0,59
0,62
0,59

319 896
290 929
338 835

Case 3a
Case 3b
Case 3c

17
18
17

4,1
3,4
3,9

0,59
0,62
0,59

433 242
407 026
462 156
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Tabell 9 Ekonomiska lönsamhetsberäkningar med investeringsstöd

Case
Case 1a
Case 1b
Case 1c

Återbetalningstid [år]
18
19
19

Internränta [%]
5,3
4,3
4,9

LCOE [kr/kWh]
0,48
0,52
0,50

Nuvärde [kr]
266 407
232 950
272 805

Case 2a
Case 2b
Case 2c

13
15
14

6,2
5,1
5,7

0,48
0,52
0,50

405 602
376 635
424 541

Case 3a
Case 3b
Case 3c

11
13
13

6,3
5,1
5,7

0,48
0,52
0,50

518 948
492 732
547 862

Återbetalningstiden varierar inom ett intervall på 11 och 21 år. Internräntan blir som lägst 2,7% och
som högst 6,3%. Nuvärdet varierar mellan 180 701 och 547 862 kr och för samtliga
produktionsanläggningar hamnar LCOE runt 0,60 kr/kWh utan investeringsstöd och 0,50 kr/kWh med
investeringsstöd. Det case som har kortast återbetalningstid är 3a med en återbetalningstid på 11 år.
Högst internränta erhålls av case 3a och den lägsta LCOE har samtliga case a med hänsyn taget till
investeringsstöd.
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5 Diskussion
I följande kapitel kommer resultatet från beräkning av maximal produktionsanläggning, elproduktion
samt lönsamhetsberäkningar att analyseras. Diskussionen kommer även behandla källkritik och
reflektera över studiens val av metoder.

5.1 Analys av maximal anläggningsstorlek
Resultatet visar på att den maximala anläggningsstorleken för uppvinklade moduler är 40,5 kW i både
fall b och c. Det bygger på teorin om radavståndsberäkningar, där den mest avgörande parametern är
solhöjdsvinkeln. Solhöjdvinkeln är i sin tur ett direkt resultat av skuggningskriteriet, vilket i studien
sattes till den 21 december klockan 12 på dagen. Baserat på resultatet som presenteras i Figur 20 och
Figur 21 angående elproduktionssimuleringar framgår det att under december månad ska det
produceras 283 kWh respektive 353 kWh. Det utgör endast 1% av den årliga elproduktionen, vilket
indikerar på att studiens skuggningskriterier har varit överdimensionerat. Hade en annan vintermånad
valts ut skulle solhöjdsvinkeln blivit högre vilket hade inneburit ett mindre radavstånd och således att
en större produktionsanläggning hade kunnat simulerats. Enligt [27] skulle det vara befogat att
använda det valda skuggkriteriet för nordliga breddgrader men resultatet från simuleringar visar att
det hade varit möjligt att sänka skuggkriteriet i och med en nästan försumbar produktion i december,
för att minska radavståndet mellan modulerna.

5.2 Analys av elproduktion
I Tabell 8 framgår resultatet från samtliga simuleringar, rangordnade i storleksordning och
monteringskonfigurationer. Det framgår tydligt att elproduktionen är proportionell mot den
simulerade effekten för varje fall. Det har sin förklaring i att det årliga utbytet, modulteknik samt
dimensioneringskoncept för växelriktare är identiskt för varje fall. Att det årliga utbytet nästan blir
detsamma för de olika produktionsanläggningar inom varje fall är ingen kontrovers enligt [16], då det
årliga utbytet till stor del styrs av produktionsanläggningens azimut och lutningsvinkel.
I samtliga fall a är lutningsvinkel och azimut lika, vilket förklarar varför det årliga utbytet nästan är
identiska, samma sak gäller för fall b och c. Det förekommer förvisso mindre skillnader i årligt utbyte
för varje produktionsanläggningsstorlek inom varje fall. Denna skillnad är dock marginell och beror på
att det förekommer skillnader i växelriktarnas verkningsgradsintervaller, vilket bekräftas i [8] och
illustrerades i Figur 5. Samma dimensioneringskoncept och växelriktartillverkare har använts för
samtliga simuleringar men storleken på simulerade produktionsanläggningar har varierat, vilket
innebär att storleken på växelriktaren har anpassats och verkningsgraden för de olika storlekarna
skiljer sig åt, se bilaga 2, 3 och 4.
Vid jämförelse av de olika fallen blir det tydligt att elproduktionen och det årliga utbytet ökar från fall
a till b och från b till c. Det årliga utbytet sker med en relativt linjär ökning med approximativt 5% från
fall a till b och med 4% från b till c. Den största skillnaden blir således mellan fall a och c och utgörs av
9% i årligt utbyte. Vid samma dimensioneringskoncept av växelriktare och modulteknik blir skillnaden
i elproduktion endast beroende av lutningsvinkeln och azimut. En högre elproduktion resulterar i ett
högre årligt utbyte.
Fall a och b har en lutningsvinkel på 22° respektive 17° och en azimut på 54° respektive -12°. Trots att
fall c har en lägre lutningsvinkel än fall b skulle fall c ge ett avsevärt bättre årligt utbyte. I [15]
konstateras det att azimut och lutningsvinkel har avgörande betydelse för det årliga utbytet och fall c
kompenserar det med ett fördelaktigare azimut, som endast avviker 12° från ett rent söderläge.
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Anledningen till att fall c blir avsevärt bättre än fall b beror på att skillnaden i azimut är betydligt mer
påtaglig än skillnaden i lutningsvinkel.
En intressant observation enligt [15] är att en östlig azimut ska ge ett bättre årligt utbyte än ett västligt.
Enligt simuleringarna som illustreras i Figur 8 och Figur 9 råder det ett motsatt förhållande, där västlig
orientering ger ett bättre årligt utbyte med en marginell differens. I [15] förklaras det att en östlig
orientering vid en hög lutningsvinkel är bättre på grund av att det oftast är klarare väder och lägre
temperatur tidigt under dagen, vilket resulterar i en bättre verkningsgrad för modulen. Att
simuleringarna i Figur 8 och Figur 9 visar ett motsatt samband kan bero på att simulerad lutningsvinkel
inte är tillräckligt hög för att påvisa skillnaden samt att klimatdata för studieobjektet kan ha en högre
andel diffusstrålning på morgonen.
Figur 19 visar att det råder ett linjärt samband mellan egenkonsumtionsandelen och ökad simulerad
effekt för samtliga produktionsanläggningar över 25 kW, där andelen egenkonsumtion minskar ju
större anläggning som simuleras. Andelen egenkonsumtion minskar med cirka 4 procentenheter för
varje stegvis ökning på 5 kW.
Vid jämförelse av fall a och b framgår det att egenkonsumtionsandelen minskar vid en högre
lutningsvinkel, vilket beror på att den totala elproduktionen blir större. Eftersom båda fallen har
samma azimut kan det konstateras att skillnaden enbart beror på lutningsvinkeln. Det har sin förklaring
i att överproduktionen blir större under sommarmånaderna för högre lutningsvinklar enligt [22].
Ett överraskande resultat var att fall c hade nästan lika hög egenkonsumtion som fall a, trots högre
lutningsvinkeln och bättre söderläge. Det beror på att maximal elproduktionen för fall c sker senare
under dagen då studieobjektet alltid har hög elkonsumtion, se Figur 19.
Elproduktion är direkt proportionell mot produktionsanläggningens storlek, då samtliga simuleringar
har utförts med samma modulteknik och växelriktarkoncept. Det innebär att den mest optimala
produktionsanläggningen utifrån elproduktion är den största anläggning på 64,5 kW. Men utifrån de
andra kriterier som har tillämpats i analysen bedömdes denna inte vara den bäst lämpade då
egenkonsumtionsandelen var för låg och inte kunde möta företagets krav.
Det är inte uppenbart att avgöra vad en tillräckligt hög andel egenkonsumtionsandel är utan att
definiera detta. I analysen har gränsen för hög andel satts vid 85%. Det innebär att
produktionsanläggningarna 64,5 kW, 60 kW och 55 kW faller bort utifrån kriteriet. Dessa ligger utanför
företagets budgetram. Produktionsanläggningar mindre än 40,5 kW bedömdes inte vara relevanta för
rekommendationer då dessa inte skulle uppfylla företagets krav om att täcka minst 25% av den årliga
elanvändningen för studieobjektet. Det innebär att produktionsanläggningarna 40,5 kW, 45 kW och 50
kW skulle vara relevanta att analysera vidare, men för att kunna analysera utifrån de olika fallen valdes
40,5 kW eftersom större produktionsanläggningar inte är en realitet för studieobjektet enligt resultatet
angående maximal anläggningsstorlek för uppvinklade system.
1. 40,5 kW utifrån Fall a genererar 32 641 kWh/år med ett årligt utbyte på 815 kWh/kWp och en
egenkonsumtionsandel på 93%.
2. 40,5 kW utifrån Fall b genererar 34 353 kWh/år med ett årligt utbyte på 855 kWh/kWp och en
egenkonsumtionsandel på 89,3%.
3. 40,5 kW utifrån Fall c genererar 35 864 kWh/år med ett årligt utbyte på 892 kWh/kWp och en
egenkonsumtionsandel på 92,3%.
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Alla tre fallen uppfyller kriteriet för vad en bra produktionsanläggning bör generera i Sverige enligt
[16]. Det framgår tydligt att Fall c är den optimalaste av dessa tre, vilket beror på, som tidigare nämnt,
att den har en avsevärt fördelaktigare azimut än Fall a och b. Sammantaget utifrån de analyserande
parametrarna och kraven från företaget bedöms Fall c vara den mest optimala
produktionsanläggningen utifrån elproduktion för studieobjektet.

5.3 Analys ekonomisk lönsamhetsberäkning
Nedan kommer en analys för samtliga case i lönsamhetsberäkningarna som presenterades i Tabell 8
och Tabell 9.
Grundinvesteringen är den parameter som främst kommer avgöra hur lång återbetalningstiden blir för
samtliga case. Värdet som erhållits från offerten ger en grundinvestering på 10 581 kr/kW, exklusive
moms. En avgörande skillnad i återbetalningstiden utgörs av investeringsstödet, där alla case a är mest
ekonomiskt lönsamma utifrån återbetalningstid, internränta och LCOE. Skillnaden mellan rak
återbetalning och återbetalning med investeringsstöd varierar mellan alla case och skillnaden blir som
störst 6 år. Det tyder på att investeringsstödet fortfarande har en stor betydelse för att motivera en
investering i en solcellsanläggning. Investeringsstödet kan bedömas redo att fasas ut för
privatpersoner som kan nyttja skattereduktion och som har högre rörliga elkostnader per kWh då de
betalar moms samt har högre överföringsavgifter. Det är inte fallet för näringsverksamheter med
huvudsäkringar större än 63 A då ingen skattereduktion erhålls samt att de rörliga elkostnaderna per
kWh är lägre, eftersom överföringsavgiften är avsevärt lägre för säkringar större än 63A. Det innebär
mindre årliga besparingar från en solcellssanläggning eftersom värdet av egenproducerad solel är
högre för privatpersoner än för näringsverksamheter.
Utifrån lönsamhetsberäkningarna kan alla case b uteslutas som ett tänkbart investeringsalternativ.
Förklaringen till det är att kostnaden som tillkommer för uppvinklat system i case b inte kan
kompenseras med en tillräckligt hög elproduktion.
De fria parametrarna har varierat mellan case 1, 2 och 3 och mest avgörande för lönsamheten, bortsett
från investeringsstödet, är den antagna elprisökningen. En jämförelse mellan case 2 och 3, där den
årliga elprisökningen på 1% är den enda varierande parametern, visar en märkbar skillnad i både
internränta och återbetalningstid. Det innebär att investeringens lönsamhet kommer att påverkas
mycket av det framtida elpriset.
Priset på såld el är avsevärt lägre än priset på köpt el och det innebär det att en hög andel
egenkonsumtion är fördelaktigt för att maximera de årliga intäkterna och bidra till en bättre ekonomisk
lönsamhet. I jämförelsen mellan olika case skiljer sig dock inte egenkonsumtion åt tillräckligt mycket
för att påvisa att ekonomiska skillnader är hänförbara till egenkonsumtionsandelen. Skillnaden i
egenkonsumtion hade behövt vara minst 10% för att ge en skillnad i återbetalningstid på 1 år.
Det går att konstatera att ett uppvinklat system inte är ekonomisk lönsamt med hänsyn till
återbetalningstid, internränta och LCOE och det mest lönsamma case är 3a. Det är dock en liten skillnad
i återbetalningstid mellan case 3a och 3c. Det som tillkommer för uppvinklade system är bygglov och
materialkostnader på 50 000 kr och skillnaden mellan 3a och 3c är marginell och det är rimligt att anta
att om denna kostnad hade varit några 1000 kr lägre hade case 3c troligtvis varit det mest lönsamma.
Däremot får case c det högsta nuvärdet och det beror på en högre årlig elproduktion som under den
ekonomiska livslängden skulle resultera i större besparingar.
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Det medför dock en högre risk med en större investeringskostnad om elpriserna skulle gå ner i
framtiden. Den antagna kostnaden på 50 000 kr förutsätter att inga ombyggnationer tillkommer, vilket
förutsätter att vind och snölastberäkningar för fall c bedöms som godkänt. Om det däremot skulle
framkomma från beräkningarna att snö- och vindlasterna blir för stora hade kostnaderna blivit ännu
högre och fall c hade då inte varit värt att överväga. En ytterligare aspekt att ta hänsyn till gällande fall
b och c är att bygglovsansökning är en process som kan ta lång tid då handläggningstiden kan uppgå
till flera månader.
Angående internräntan är även den högst för alla case a men utifrån lönsamhetskriteriet bedöms
samtliga case att vara ekonomisk lönsamma eftersom internräntan är högre än kalkylräntan. En
intressant observation är att den i vissa fall har en liten marginal då den knappt uppgår till 3%. Det
innebär att investeringen är känslig för stora variationer i kalkylränta. En kalkylränta på 1% har använts
men skulle en högre kalkylränta uppemot 3-4% använts skulle många case bedömas som ekonomisk
olönsamma. Baserat på LCOE erhålls även det mest lönsamma läget för alla case a och blir i bästa
tänkbara scenario 0,48 kr/kWh.
Sammantaget utifrån de lönsamhetsberäkningar som genomförts råder det inget tvivel gällande
vilket case som är det mest ekonomiskt lönsamma. Utifrån återbetalningstid, internränta och LCOE
blir case 3a det mest ekonomiskt lönsamma med en återbetalningstid på 11 år, en internränta på
6,3% och ett LCOE-värde på 0,48 kr/kWh.
Det förekommer andra aspekter som är svårare att vikta in i sammanhanget, exempelvis tillkommande
driftkostnader för rengöring som skulle kunna uppstå vid torra perioder med låg andel nederbörd eller
perioder med mycket snöbildning. Smuts och snöbildning blir mer påtagligt vid låga lutningsvinklar på
moduler, då avrinningen blir sämre. Det som skulle kunna motivera att överväga ett uppvinklat system
är att minimera risken för smuts och snöbildning men enligt [25] är det inte nödvändigt att rengöra
moduler utan att den höga nederbörden i Sverige är tillräcklig för smutssjälvrengöring.
Snöbildning kan vid långa perioder orsaka produktionsproblem och för att minimera
produktionsproblem skulle driftkostnader tillkomma för skottning på taket. Det är dock en övervägning
som måste göras och ställas i relation till den minskade elproduktionen som snöbildning skulle
medföra. Vid korta perioder av snöbildning i december och januari skulle det inte vara ekonomiskt
försvarbart att rengöra från snö enligt resultatet som framgår i Figur 21. Eftersom den årliga
elproduktionen endast uppgår till drygt 1% för december respektive januari. Besparingar som görs för
dessa månader är i storleksordningen 250-450 kr baserat på nuvarande elpris och den förlorade
produktionen är mindre värd än kostnaden för rengöring.

5.4 Metod och källkritik
I studien har mycket information samlats in från många olika källor. Flera har varit vetenskapliga
artiklar från forskare inom branschen. Solcellstekniken är dock en ung bransch som är under utveckling
och många av de studier som genomförts är på anläggningar i drift. Det förekommer få studier med
livscykelanalyser över produktionsanläggningar som har uttjänat sin fulla livslängd. I Sverige har det
genomförts få studier om detta och det är därför rimligt att se på vissa utlåtande om moduldegradering
och andra tekniska aspekter med en viss försiktighet. En del källor är från webbsidor och bloggar vars
meriter tyder på stor kunskap men de är samtidigt förankrade till branschen och det föreligger en risk
att de inte är objektiva.
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Många av studiens analyser är baserade på Polysuns simuleringsresultat. Det är därav befogat att lyfta
fram kritiska aspekter om simuleringsprogrammet som berör dess validitet. Enligt [45] där olika
simuleringsprogram har jämförts med ett verkligt objekt med många års data, konstaterades det att
Polysun tenderar att underestimera den årliga elproduktionen med ungefär 5%. Det skulle innebära
att det årliga utbytet för fall a, b och c skulle bli 855, 897 respektive 936 kWh/kWp. I [45] analyseras
inte vad denna underestimering kan bero på men en tänkbar förklaring är att Polysun inte tar hänsyn
till albedo och därmed försummar energitillskott som skulle kunna erhållas via reflektion [19]. En
annan förklaring kan vara att klimatdata är timvis, där minutvis data troligtvis hade simulerat
verkligheten bättre. Det bör tilläggas att endast en studie har hittats som konstaterar denna
underestimering, det hade behövts konfirmerats av fler studier för att kunna konstatera
simuleringsprogrammets felmarginal.
Ett avgörande simuleringsunderlag har varit studieobjektets användarprofil, vilken har baserats på
elanvändningsdata från 2018 vilket förmodligen inte är representativt för simuleringar 30 år framåt i
tiden. Ett angreppssätt som troligtvis skulle varit mer representativt är att istället ha använt
medelvärdesdata för elanvändningen för åtminstone några fler år.
Resultatet från radavståndsberäkningarna bedöms som tillförlitliga baserat på logiska resonemang
förankrat i resultatet från den specifika metoden och genom jämförelser med teorin i [28], där liknande
fall beräknats.
Resultatet från de ekonomiska lönsamhetsberäkningarna bedöms vara trovärdiga då resultatet ligger
inom rimliga gränser. En återbetalningstid på 11-21 år är inget ovanligt när det kommer till
solcellsinvesteringar, vilket bekräftas genom uppskattningen som företaget bakom offert 1 gör, där de
uppskattar återbetalningstiden till 11 år. Det är svårt att bedöma rimligheten i de antagande som har
gjorts gällande elprisutvecklingen under den ekonomiska livslängden och det är därför som flera fall
valdes att analyseras. Fall 1 kan betraktas som det minst gynnsamma scenariot och fall 3 som det mest
gynnsamma, baserat på de antaganden som har gjorts.
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6 Slutsats och rekommendation
En slutgiltig rekommendation till företaget och en slutsats kommer att presenteras och baserat på
analysen från 5.1, 5.2 och 5.3 har viktade fördelar och nackdelar tagits fram för de två relevanta fallen
a och c.
Fördelar med fall a:
1. Är den mest ekonomiskt lönsamma produktionsanläggningen
2. Kräver inget bygglov och kan tas i drift snabbare
3. Kan projekteras större än 40,5 kW
Nackdelar med fall a:
1. Har det minsta årliga utbytet på 815 kWh/kWp
2. Har sämre förutsättningar för avrinning vid snö och smutsbildning i och med lägre
lutningsvinkel
3. Kan vid längre perioder av snö och torka innebära tillkommande driftkostnader
Fördelar med fall c:
1. Har det största årliga utbytet på 892 kWh/kWp
2. Bättre förutsättningar för avrinning i och med en högre lutningsvinkel
3. Bättre förutsättningar att minimera tillkommande driftkostnader
Nackdelar med fall c:
1.
2.
3.
4.

Är mindre ekonomisk lönsam än fall a
Kräver bygglov och kan därmed inte driftsättas lika snabbt som fall a
Kan inte projekteras större än 40,5 kW med hänsyn till skuggningskriteriet
Innebär en osäkerhetsprincip att klara av vindlaster

Den produktionsanläggning som bedöms vara mest optimal utifrån ovannämnda parametrar är fall a.
Det motiveras genom att den visades vara den mest ekonomisk lönsamma, men också att
ansökningsprocessen underlättar för företaget då inget bygglov behövs sökas, vilket gör att
produktionsanläggningen kan tas i drift snabbare. En annan fördel är att fall a kan klara av vindlaster
eftersom det inte uppstår någon skillnad mellan modulerna och takets lutning.
Trots att ett högre årligt utbyte går att uppnå genom att vinkla upp modulerna är denna lösning inte
problemfri, då vindlasterna blir högre om modulernas vinkel avviker från takets.
En ytterligare fördel är att om företaget skulle vilja så kan de välja att projektera en större anläggning
än 40,5 kW, då ingen yta går förlorad genom uppvinkling. Det skulle vara möjligt för företaget att välja
en anläggning upp emot 50 kW och fortfarande ha en hög andel egenkonsumtion över 85%.
Den rekommenderade 40,5 kW anläggningen skulle täcka 25% av studieobjektets årliga elanvändning,
använda 93% av all solel som produceras. Den skulle i det mest optimala fallet vara återbetald efter 11
år och därmed gå med ren vinst under resterande 19 år.
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Figurer
Figur 1 Kumulativ installerad solcellseffekt i Sverige (återgivet med tillstånd från IEA-PVPS)
https://www.svensksolenergi.se/upload/nyheter/nyheter-2018/Svensk%20sammanfattning%20av%20IEAPVPS%20National%20Survey%20Report%20of%20PV%20power%20applications%202017.pdf
Figur 2 Viktat medel av svenska installatörers angivna typiska systempriser för nyckelfärdiga solcellssystem
exklusive moms (återgivet med tillstånd från IEA-PVPS)
https://www.svensksolenergi.se/upload/nyheter/nyheter-2018/Svensk%20sammanfattning%20av%20IEAPVPS%20National%20Survey%20Report%20of%20PV%20power%20applications%202017.pdf
Figur 3 Solcellens konstruktion (återgivet med tillstånd från Solarregion)
https://solarregion.se/om-solenergi/solceller/hur-fungerar-solceller/
Figur 4 Polykristallin och monokristallin solcell (Klaus Mueller, CC BY-SA 3.0)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Comparison_solar_cell_poly-Si_vs_mono-Si.png
Figur 5 Samband mellan andel operativ effekt och verkningsgrad för en principiell växelriktare (CC BY-SA 3.0)
https://www.e-education.psu.edu/eme812/node/738
Figur 6 Ström, spänning och effektkurva för en solcell under STC-förhållanden (CC BY-SA 3.0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:I-V_Curve_MPP.png
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Figur 7 Globalinstrålning, Sverige 1960-1991. (Återgivet med tillstånd från SMHI)
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-under-ett-ar-1.2927
Figur 11 Illustrerar hur de olika vinklarna infaller på en solcellsmodul (Jeffrey R.S Brownson CC BY-NC-SA 4.0)

https://www.e-education.psu.edu/eme810/node/576
Figur 12 Solbanediagram för studieobjektet (University of Oregon)
http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html
Figur 14 Faktorer som påverkar elpriset (återgivet med tillstånd från Bixia)
https://www.bixia.se/kundservice/elmarknaden
Figur 15 Solar Scorecard (återgivet med tillstånd från Silicon Valley Toxics Coalition)
http://www.solarscorecard.com/2016-17/2016-17-SVTC-Solar-Scorecard.pdf
Tillstånd: http://svtc.org/faq/#8
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Bilagor
Bilaga 1 Modulteknik som användes för samtliga simuleringar

Modulteknik
Nominell STC-effekt
Verkningsgrad STC
Startspänning
Kortslutningsström
Maximal systemspänning
Utgångsspänning MPP-STC

ASM6610M-300 4BB Violin
300 W
18,34%
38,55 [V]
9,9 [A]
1000 [V]
31,95 [V]

Bilaga 2 Specifikation växelriktare som användes vid simuleringar

Växelriktare 1
Tillverkare
Verkningsgrad 10% av märkeffekt
Verkningsgrad 50 % av märkeffekt
Verkningsgrad 100% av märkeffekt
Nominell effekt
Min MPP spänning
Max MPP spänning
Max DC-spänning
Antal MPP-tracker
Antal faser
Avsedd för 50 HZ

Sunny Tripower STP 20
SMA Solar Technology AG
97,6%
98,4%
97,6%
20 [kVA]
320 [V]
800 [V]
1000[V]
2
3
Ja

Växelriktare 2
Tillverkare
Verkningsgrad 10% av märkeffekt
Verkningsgrad 50 % av märkeffekt
Verkningsgrad 100% av märkeffekt
Nominell effekt
Min MPP spänning
Max MPP spänning
Max DC-spänning
Antal MPP-tracker
Antal faser
Avsedd för 50 HZ

Sunny Tripower STP 25
SMA Solar Technology AG
97,7%
98,2%
97,7%
25 [kVA]
390 [V]
800 [V]
1000[V]
2
3
Ja
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Växelriktare 3
Tillverkare
Verkningsgrad 10% av märkeffekt
Verkningsgrad 50 % av märkeffekt
Verkningsgrad 100% av märkeffekt
Nominell effekt
Min MPP spänning
Max MPP spänning
Max DC-spänning
Antal MPP-tracker
Antal faser
Avsedd för 50 HZ

STP 15 000 TL
SMA Solar Technology AG
96,6%
98,2%
97,7%
15 [kVA]
360 [V]
800 [V]
1000[V]
1
3
Ja

Växelriktare 4
Tillverkare
Verkningsgrad 10% av märkeffekt
Verkningsgrad 50 % av märkeffekt
Verkningsgrad 100% av märkeffekt
Nominell effekt
Min MPP spänning
Max MPP spänning
Max DC-spänning
Antal MPP-tracker
Antal faser
Avsedd för 50 HZ

STP 10 000 TL
SMA Solar Technology AG
95,8%
98,1%
97,6%
10 [kVA]
320 [V]
800 [V]
1000[V]
1
3
Ja
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