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Sammanfattning
Detta examensarbete behandlar potentialen för solcellsanläggningar på flerbostadshus.
Tekniken med att använda solceller för att producera el har funnits länge på marknaden men
det är under de senaste åren som nyinstallationerna i världen har ökat. Solceller lämpar sig bra
på fasader och tak, men har höga investeringskostnader. Det kommunala fastighetsbolaget i
Halmstad, HFAB, är intresserade av att installera solceller men vill veta mer om
solcellstekniken innan en eventuell investering sker. I rapporten beskrivs uppbyggnad och
funktion av solceller, samt hur förfarandet är vid anslutning till elnätet. Projektet innehåller
också en beskrivning av den svenska elmarknaden och vilka olika stöd samt bidrag som kan
ansökas. Genom beräkningar på årsproduktion av el och investeringskostnad har möjligheten
undersökts till att installera solceller på en befintlig servicebyggnad till ett flerbostadshus. En
viktig aspekt med att investera i solceller är placeringen av dessa. Därför innehåller även
rapporten, inspirerade av studier av genomförda installationer, förslag på hur solceller kan
placeras på en byggnad. Slutsatsen med examensarbetet är att förutsättningarna för solceller
på flerbostadshus är goda. Sett ur ett marknadsföringsperspektiv bidrar solcellsanläggningar
till att uppmärksamma fastighetsbolaget som ett miljötänkande företag.

Abstract
This examination paper is about the potential for Solar cells on apartment blocks. The
technology with using solar cells for manufacturing electricity, has been on the market for a
while, but recently the new installations of solar cells has increased. Solar cells are suited for
placements on buildings but are expensive to obtain. The municipal real-estate company is
interested in solar cells but wants to know more before they invest in the technology. This
report contains an account of the solar cell and a guide to how a connection to the grid is
accomplished. The report even contains suggestions of where the solar cells can be located
and an estimate of annual production of electricity on a building. The outcome of the report is
that there are good prerequisites for solar cells on apartment blocks and it shows the realestate company as an environmental-thinking corporation.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Tekniken med att använda solceller för elproduktion har funnits länge på marknaden, men det
är under senare år som en kraftig ökning av nyinstallationer har skett. Människor är idag mer
medvetna om den påverkan som vårt levnadssätt har på miljön och visar därmed ett ökat
intresse för förnybar energi. Solceller är ett steg i rätt riktning mot ett mer hållbart
energisystem och samtidigt ökar intresset från elanvändare att själva producera den el de
förbrukar. Installationer av solceller lämpar sig bra på tak och väggar till villor, offentliga
byggnader, flerbostadshus med mera. Investeringskostnaden för solceller är hög och leder till
att det i nuläget är svårt att få lönsamhet i anläggningarna. Därför vill HFAB veta mer om
tekniken samt de ekonomiska förutsättningarna, innan en eventuell diskussion om investering
ska kunna ske.

1.2 Syfte
Projektets syfte är att främst ge Halmstads Fastighets AB en ökad kunskap om
solcellstekniken och informera om hur en installation går till. Rapporten kommer bli ett
underlag för framtida eventuella investeringar i solcellsanläggningar i anslutning till deras
fastigheter.

1.3 Mål
Målet med detta projekt är en teknisk rapport om solceller för flerbostadshus. Rapporten
innehåller teknisk information om de solceller som finns på marknaden samt beskrivningar av
olika systemuppbyggnader. Även de ekonomiska förutsättningarna kommer att behandlas,
som möjligheten att erhålla elcertifikat och eventuella investeringsbidrag. Rapporten berör
också uppbyggnaden av den svenska elmarknaden och hur en anslutning till elnätet går till.
Dessutom innehåller projektet ett förslag på en installation av en solcellsanläggning, med ett
beräknat produktionsunderlag och lämplig placering av denna.
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1.4 Avgränsningar
Projektet kommer inte beröra större solcellsparker, utan endast fokusera på lokal elproduktion
med solceller för lokal konsumtion av flerbostadshus.

1.5 Metod
För att nå målet med projektet har tillgänglig litteratur inom ämnet solceller studerats.
Eftersom rapporten behandlar ett ämne som är under utveckling har mycket av
informationssökningen skett via internet. Likaså har rapporter ifrån myndigheter och
organisationer inom energiområdet studerats.
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2 Solcellens uppbyggnad
Det finns idag en rad olika typer av solceller och de vanligast förekommande är tillverkade av
kristallint kisel. Ett par av solcellsteknikens stora styrkor är den långa livslängden och den
goda tillförlitligheten. Tillverkare erbjuder idag effektgarantier på upp till 25 år (Ultra Energi,
2011).

2.1 Beståndsdelar och funktion
Jorden tar emot enorma mängder energi ifrån solen. Alla kända reserver av fossilbränslen
motsvarar tre veckors solsken (Green, Andersson & Hedström 2002). Genom att omvandla
en mycket liten del av solens energi tillgodoses det behov som all mänsklig aktivitet kräver.
Solcellstekniken gör detta genom att direkt omvandla solenergin till elektricitet. Ytterligare
fördelar är att de är enkla att använda och ger nästan ingen miljöpåverkan. Det som dock
begränsar solcellernas utbredning idag är de höga produktionskostnaderna.

Kisel är en halvledare, vilket innebär att det är en dålig ledare av elektricitet när alla
elektronerna är fast i bindningar (normaltillstånd) men en god ledare när elektronerna har
frigjorts från bindningarna. Bindningarna som håller fast elektronerna till atomkärnan kan
brytas upp om de till exempel träffas av en foton från solen. Elektronerna börjar då röra på sig
och ger upphov till ett flöde av elström. I detta tillstånd fungerar kislet som en ledare. För att
skapa mer gynnsamma förutsättningar för flödet av elektroner tillförs kislet bor samt fosfor.
Kisel dopat med fosfor har överskott på elektroner och blir därmed en negativ
laddningsbärare, N-typ. Kisel dopat med bor har ett underskott på elektroner och blir en
positiv laddningsbärare, p-typ (Green, Andersson & Hedström, 2002).

Solens strålar består av fotoner som karaktäriseras av energi, frekvens och våglängd. Den
solenergi som når jordens yta ligger i våglängsområdet 300-2500nm. För att bryta
bindningarna som håller fast elektronerna runt kislets atomkärna krävs fotoner med
våglängden 1100 nm det vill säga en energimängd på 1,1 eV. Det innebär att 23 % av
solljusets fotoner ligger över denna energinivå och kan därigenom påverka elektronerna i
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kislet (Sidén, 2009). När fotonen träffar solcellen samlas elektronerna på den N-ledande sidan
(ovansidan) och de brutna bindningarna på den p-ledande sidan (undersidan). Detta ger
upphov till en riktad ström av elektroner och över solcellen uppstår en spänning. Om en
elektrisk last kopplas in mellan fram- och bakkontakten avges den upptagna solenergin som
elektrisk energi till lasten (se figur 2.1). Vid höga temperaturer fungerar solcellen sämre än
vid låga temperaturer. Detta beror på att ett litet läckage av elektroner uppstår och läckaget
ökar med stigande temperatur (Green, Andersson & Hedström, 2002).

Figur 2.1 Kiselsolcellens funktion.

Förklaringen till de begränsade verkningsgraderna för kiselsolceller beror på fotonernas
energimängd. Fotoner med energimängder under 1,1 eV påverkar inte solcellen alls medan
fotoner med energimängder över 1,1 eV får ett värmeöverskott som går förlorat. Detta innebär
att den teoretiska verkningsgraden för en solcell gjord av kisel är 29 %. Genom att använda
andra halvledarmaterial som kräver lägre eller högre energimängder så används fotoner inom
andra våglängder. Man kan placera olika halvledarmaterial ovanpå varandra och på så vis
utnyttjas en större del av solinstrålningen. En teoretisk verkningsgrad på 40-45 % kan nu
uppnås (Sidén, 2009).
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En solcell av kisel har vanligen storleken cirka 1 dm² och ger en spänning på 0,5 V (Sidén,
2009). För att solcellen ska bli användbar krävs att flera celler kopplas samman i serie.
Vanligt är att 33 eller 36 celler kopplas samman till en modul för att ge spänningen 12 V.
Detta sker med metallanslutningar som placeras i ett nät på ovansidan av solcellen och med en
heltäckande metallkontakt på undersidan. Modulen täcks därefter med ett härdat glas eller
plast och monteras i en aluminiumram. Metallkontakterna upptar plats på solcellen och
minskar därmed ytan som solinstrålningen träffar. Idag finns det solceller med försänkta
kontakter som istället för att ligga platt på ytan placeras i djupa spår. Detta ger en extra effekt
på 20-30 % utan extra kostnad och förbättrar totalekonomin (Green, Andersson & Hedström,
2002).

2.2 Olika typer av solceller
Solceller tillverkade av kristallint kisel fortsätter att dominera marknaden och de stod för 80
% av den totala produktionen 2009 (Jäger-Waldau, 2010). Nedan följer en beskrivning av de
olika typer av solceller som finns på den kommersiella marknaden idag.

2.2.1 Monokristallina celler
I solceller tillverkade av monokristallint kisel sitter atomerna i perfekt symmetri i kristallen,
se figur 2.2. Moduler med monokristallint kisel ser strukturerade och enhetliga ut. Modulerna
har en verkningsgrad på 14-20 % (Jäger-Waldau, 2010). Detta är en högre verkningsgrad än
polykristallina celler men innebär istället en dyrare tillverkningskostnad.

Figur 2.2 Bilder på moduler med monokristallina celler (t v) respektive polykristallina celler (t h).
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2.2.2 Polykristallina celler
I solceller tillverkade av polykristallint kisel sitter atomerna mindre symmetriskt och det syns
tydligt i strukturen, se figur 2.2. Detta innebär en billigare tillverkningskostnad men också en
sämre verkningsgrad som ligger i intervallet 12-17 %. Produktionen av solceller med
polykristallint kisel har börjat avta men dominerar fortfarande marknaden med 45-50 % av
den totala produktionen (Jäger-Waldau, 2010).

2.2.3 Tunnfilmsteknik
Den senaste tekniken på solcellsmarknaden är tunnfilms-baserad. Trenden med att
tunnfilmstekniken ökar i förhållande till den övriga tekniken håller i sig. Istället för skivade
celler läggs tunna skikt av ljuskänsliga material på en bakgrundsyta, som vanligast består av
glas men även övriga material såsom rostfritt stål. De olika skikten består av en
framsideskontakt, aktivt material och en baksideskontakt (SolEl-Programmet, 2009). Nedan
följer olika typer av tunnfilmsceller som är kommersiellt tillgängliga på marknaden idag.

A-Si Amorft kisel
Detta var den första tekniken för tunnfilmsceller som kom ut på marknaden och är även den
baserad på kisel. Tunnfilmsceller med amorft kisel är inte ordnade i en kristallstruktur utan är
mer slumpartade. Framställningen är mycket enkel och kiselåtgången är betydligt mindre än
vid tillverkning av kristallina solceller. En solcell av amorft kisel kan endast ta tillvara på
synligt ljus och 1 µm av materialet absorberar lika mycket som 100 µm av kristallint kisel
(Green, Andersson & Hedström, 2002). Eftersom tillverkningen kan göras vid lägre
temperaturer så kan amorft kisel även placeras på plast (SolEl-Programmet, 2009).

CIGS, Cu(In,Ga)Se₂ (Koppar-Indium-Gallium-diselenid)
Detta är ett halvledarmaterial, liksom kisel, men som är mindre effektivt på att omvandla
solljus till elektricitet. Liksom övrig tunnfilmsteknik är tillverkningskostnaderna lägre vilket
gör CIGS till ett bra alternativ (SolEl-Programmet, 2009). Ur miljösynpunkt är tekniken
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dessvärre negativ eftersom kadmium är skadligt för miljön men detta kan avhjälpas med en
noggrann återvinning (Sidén, 2009).

CdTe Kadmiumtellurid
Detta är troligen den billigaste solcellstekniken just nu och även den har en lägre
verkningsgrad än solceller med kristallint kisel. Även denna typ av solceller innehåller
miljöskadligt kadmium och detta bör beaktas (SolEl-Programmet, 2009).

2.3 Solceller i Europa och Världen
Framtiden för solceller ser mycket ljus ut. Den ackumulerade installationen av solceller i
världen 2009 var 22 GW, varav 16 GW hade installerats i Europa. Detta innebär att Europa
står för lite mer än 70 % av de totala ackumulerade installationerna (Jäger-Waldau, 2010). I
Europa var det Tyskland som under 2009 hade mest ackumulerad effekt installerad på 3,8
GW. Enligt ett pressmeddelande ifrån Svensk Solenergi (2011-02-03) så stod 22 % av all
installation av ny elproduktion i Europa av solcellsel år 2010. I pressmeddelandet
framkommer det även att under 2010 installerades det 12 GW solcellsel i Europa. Detta kan
jämföras med år 2009 då den årliga nyinstallationen av solcellsel i världen låg på 7,4 GW.
Även produktionsvolymen av solcellsmoduler ökade under 2009 till 11,5 GW, en ökning på
över 50 % jämfört med 2008. Den årliga ökningen av produktionshastigheten har det senaste
årtiondet legat i medel på över 40 %, vilket gör solceller till den snabbast växande industrin i
dagsläget. Mer än 300 företag över hela världen producerar solceller. Analytiker spår att
solcellsindustrin kommer fortsätta att öka framöver och att priserna samtidigt kommer minska
för konsumenterna. Solcellsindustrin arbetar idag med flera olika systemlösningar för att
utvinna elektricitet ur solenergi och detta motverkar en begränsning av utbyggnaden.
Begränsade materialtillgångar samt tekniska hinder kan ändå kringgås och på detta sätt
säkerhetsställs en framtida expansion (Jäger-Waldau, 2010).
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3 Systemuppbyggnad
Den el som genereras av solceller består av likström. Eftersom solcellen producerar el endast
vid solljus så kommer lasten att vara beroende av solen för att drivas. Det vanligaste är att vi
önskar att våra laster ska försörjas oberoende om solen skiner eller ej. Detta kan lösas med
någon form av energilagring (Sidén, 2009).

3.1 Lagring i batterier
Vid system där det saknas elnät är batterier den vanligaste lagringsformen. Batterierna laddas
när solen skiner för att sedan vid behov försörja våra laster. Problemet med batterier som en
lagringsform är att de snabbt kan förstöras av både överladdning och urladdning. Ytterligare
svårigheter är att batterier har en begränsad livslängd. Genom att komplettera systemet med
en laddningsregulator så förebyggs att batteriet överladdas om laddningskapaciteten har varit
större än uttaget under längre period, se figur 3.1. En laddningsregulator förebygger även att
batteriet urladdas när lasten är större än kapaciteten genom att koppla bort lasten när batteriet
sjunker under en viss nivå (Sidén, 2009).

Figur 3.1 Solcellsystem med regulator och lagring i form av batterier.

3.2 Standalone systemet
För att klara längre perioder utan sol och då batterierna är urladdade kan systemet
kompletteras med ett bränsledrivet kraftverk. För drift av elverket kan bensin eller diesel
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användas men kanske även förnybara drivmedel baserade på bioråvara. Har vi
växelströmslaster kompletteras systemet även med en växelriktare som omvandlar
likspänningen till växelspänning, se figur 3.2. Eftersom denna typ av system kan startas och
överta kraftförsörjningen undanröjs behovet av stora mängder batterier. Stand-alone systemet
kan även betraktas ur en annan synvinkel där vi redan har ett existerande diesel- eller
bensinsystem. I detta fall kan solcellerna ses som ett sätt att spara bränsle och på så vis
minska miljöpåverkan. Solcellssystemet kan snabbt tjänas in i de fall där transporter av
bränslen är svåra att genomföra, till exempel i fjällandskap eller på öar (Green, Andersson &
Hedström, 2002).

Figur 3.2 Ett så kallat Stand-alone system med kraftverk och växelriktare.

3.3 System för nätanslutning
Den vanligaste anslutningen idag med solceller är de som ansluts till elnätet. Anläggningar
med nätanslutna solceller blir betydligt enklare med endast en nätstyrd växelriktare som
omvandlar likspänningen ifrån solcellerna till nätets växelspänning. På marknaden idag finns
det solceller med inbyggd växelriktare som kan anslutas i vanliga vägguttag (Sidén, 2009).
Anslutningar som sker direkt i vägguttaget är inte tillåtet i Sverige. För att ansluta en egen
produktionsanläggning krävs en överenskommelse med nätägaren. Eftersom el ifrån solceller
måste vara konkurrenskraftig med redan tillgänglig el på nätet blir de ekonomiska kalkylerna
en utmaning (Green, Andersson & Hedström, 2002).
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Figur 3.3 Uppbyggnad av en solcellsanläggning som ansluts till elnätet. Från Beskrivning av hur
solcellen fungerar av SolEl-Programmet, 2009.

3.4 Installation av nätanslutna solcellsanläggningar
När solceller installeras är det viktigt att installationen utförs på ett säkert sätt samt att den blir
korrekt utförd för att garantera en långvarig funktion. En modul består av seriekopplade celler
och innebär att om en cell av någon anledning sätts ur funktion, t ex vid skuggpåverkan, så
begränsas hela modulströmmen. Samma funktionsnedsättning sker även i de fall där flera
moduler är kopplade i serie med varandra. För att leda strömmen förbi den begränsade
punkten så kopplar man in bypass-dioder över hela modulen eller över ett antal celler (SolElProgrammet, 2010).

Solceller producerar alltid el även om solen inte skiner direkt på cellerna och det innebär att
de är svåra att göra spänningslösa. För att få en säker och enkel installation är många moduler
idag utrustade med isolerade beröringsfria kontakter. Finns inte dessa kontakter så kan man
mörklägga solcellsmodulerna under själva installationen, men detta kan vara opraktiskt
eftersom det blir svårt att utföra arbetet i mörker. Det viktiga är att inte koppla ihop eller isär
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modulerna under belastning. Gör man det så är risken stor att det bildas gnistor som skadar
kontakterna och ökar brandfaran (SolEl-Programmet, 2010).

3.4.1 Sammankoppling av moduler
Genom att sammankoppla flera moduler så uppnås den önskade toppeffekten på
solcellsanläggningen. Modulerna seriekopplas till strängar som sedan parallellkopplas med
varandra i en kopplingslåda. Vid system med flera strängar är det viktigt att förhindra en
effektsänkning om fel uppstår på en sträng, därför förses varje sträng med en spärrdiod.
Dimensioneringen av spärrdioden är av yttersta vikt och den ska klara en driftström på 1,25 x
kortslutningsströmmen samt en spänning på 2 x tomgångsspänningen. I kopplingslådan finns
säkringar, överspänningsskydd och spärrdioder. Placering av kopplingslådan sker antingen
nära

solcellerna

eller

i

närheten

av

genomföringen.

Arbetsspänningen

över

solcellsanläggningen bestämmer hur modulerna ska kopplas samman och det är växelriktarens
inspänningsområde som avgör storleken på arbetsspänningen. Eftersom en för hög
arbetsspänning förstör växelriktaren så är det viktigt att säkerställa vilken spänning modulerna
lämnar ifrån sig. Den ström som genereras av solcellerna kan bli hög och innebär större
resistiva förluster per kabellängd. För att förhindra detta bör avståndet mellan modulerna och
växelriktaren vara så litet som möjligt. Vid standardbelastning dimensioneras kablarnas
storlek för en förlust på maximalt 3 % (SolEl-Programmet, 2010).

3.4.2 DCbrytare
För att bryta strömmen ifrån solcellerna, vid t.ex. service på växelriktaren, inkopplas en DCbrytare. En fördel är att placera DC-brytaren i närheten av växelriktaren, allt för att göra
frånkopplingen enkel och förhindra chansningar med att arbeta under spänningssatta kretsar
(SolEl-Programmet, 2010).

3.4.3 Växelriktare
En

växelriktare

omvandlar

likspänningen

som

solcellsmodulerna

producerar

till

växelspänning som synkroniseras mot elnätets frekvens och spänning. För att få en så ren
sinusform som möjligt på växelspänningen filtreras den för att minimera antalet övertoner.
Övertoner är strömmar som avviker ifrån sinusformen och kan leda till överhettning i bl.a.
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transformatorer och motorer. Somliga växelriktare har även en transformator på utgången
som, förutom att hjälpa till med filtreringen, även skapar ett kontaktfritt förhållande mellan
solcellernas DC-spänning och nätets AC-spänning. Växelriktaren styr DC-spänningen efter en
punkt som ger den högsta effekten med en funktion som kallas för Maximum Power Point
Tracker (MPPT). Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att förhindra att solcellsmodulerna
fortsätter att mata ut el på nätet vid nätbortfall, så kallad ö-drift. De flesta växelriktare är
utrustade med skyddskretsar som ser till att vid nätbortfall ska växelriktaren frånkopplas. Ett
krav som ställs på alla växelriktare är att de är CE-märkta och innebär att de inte får störa eller
blir störda av annan elektronisk utrustning, så kallad elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
(SolEl-Programmet, 2010).

Växelriktaren är den komponent i solcellssystemet som för det mesta orsakar kostnader p.g.a.
fel. Detta har inneburit att man idag väljer att installera flera mindre växelriktare istället för en
stor. Driftsäkerheten ökar och den totala investeringskostnaden minskar. Vid användning av
mindre växelriktare möjliggörs även lagerhållning av växelriktare i reserv för utbyte vid ett
eventuellt haveri (Svensk Solenergi, 2009).

3.4.4 ACbrytare
Av samma anledning som en DC-brytare ska installeras på likspänningssidan ska även en ACbrytare installeras efter växelriktaren på växelspänningssidan. Enligt svensk lag ska
nätkoncessionsägaren alltid ha möjlighet att slå ifrån anläggningen. Placering av brytaren sker
lämpligast bredvid växelriktaren (SolEl-Programmet, 2010).

3.4.5 Elmätare
En elmätare mäter den energi som passerar i en mätpunkt i elnätet. I ett solcellssystem finns
det redan en växelriktare som även innehåller en mätare och registrerar elproduktionen. För
debitering av överskottsel till ett elhandelsbolag krävs det en elmätare som mäter den
sammanlagda elproduktionen som levereras från anläggningen. Även i de system som inte
beräknas leverera el till elnätet fungerar elmätaren som en kontroll av växelriktarens funktion.
Valet av elmätare, för 1- eller 3-fas, beror på anläggningens storlek och anslutning till elnätet
(SolEl-Programmet, 2010).
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3.4.6 Montering av moduler
Solcellsmodulerna medför vid installation på byggnader en ökad belastning på tak och
fasader. Inte bara i form av modulernas egen vikt utan även i form av stora vindomfång som
leder till ökade vindlaster. Det är därför av stor vikt att infästningen för modulerna blir rätt
dimensionerade. Ytterligare en aspekt är att modulerna blir varma och leder till ökad oönskad
uppvärmning. Därför bör installationen ske med en luftspalt mellan modulen och byggnaden.
Luftspalten leder även till att öka solcellernas prestanda eftersom solcellernas verkningsgrad
sjunker med en stigande temperatur (SolEl-Programmet, 2010).
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4 Placering
4.1 Riktning och lutning av solcellsmoduler
Vid placering av solcellsmoduler är det, för Europas del, mest optimalt med en riktning i rakt
söderläge och en lutning på mellan 30-40° mot horisontalplanet. Placeras solcellsmodulerna i
föreslagen riktning fås det högsta årliga uttaget. Solcellsmodulerna kan även placeras i den
lutning och riktning så att elproduktionen överensstämmer med förbrukningen. Som exempel
kan nämnas behovet av luftkonditionering en varm sommareftermiddag. I detta fall ger ett
system som är riktat mer åt väster ett högre uttag när efterfrågan på elektriciteten är som störst
(Green, Andersson & Hedström 2002). I figur 4.1 visas hur mycket produktionen påverkas av
solcellsmodulernas

orienteringsfaktor.

Notera

att

vid

en

nordlig

riktning

ger

solcellsmodulerna likväl 40 % av maximalt uttag.

Orienteringsvinkelfaktor
1.2
1
0.8
Faktor 0.6
0.4
0.2
0
0

20

40
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120

140

160

180

Vinkel från syd

Figur 4.1 Visar hur produktionen påverkas av orienteringsvinkeln.

Lutningen på solcellsmodulerna mot horisontalplanet påverkar också elproduktionen ifrån
solcellerna. Även om solcellsmodulerna placeras i vertikal lutning rakt mot söder så kommer
ändå elproduktionen ge över 70 % av bästa möjliga uttag. Detta innebär också att ett vertikalt
system fungerar bra när solen står lågt på himlen, som vid morgon och kväll, men mindre bra
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mitt på sommaren (Green, Andersson & Hedström 2002). I figur 4.2 visas hur produktionen
påverkas av modulernas lutning till horisontalplanet.

Lutningsvinkelfaktor
1.2
1
0.8
Faktor 0.6
0.4
0.2
0
0

15
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75

90

Vinkel mot horisontalplanet

Figur 4.2 Visar hur produktionen påverkas av solcellernas lutning mot horisontalplanet.

Solceller kan placeras och riktas för att ge maximalt uttag över året, eller för att ge maximal
produktion vid en viss tidpunkt.
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4.2 Skuggor
Skuggor kan innebära stora förluster i ett solcellssystem. Därför är det viktigt att vid
projektering av en solcellsanläggning studera om det finns risk för skuggbildning på
solcellerna. Något som bör tas med i åtanke är att solhöjden varierar på året och därmed
varierar även skuggbilden. Gör därför en noggrann kontroll på plats och försök förutse alla
tänkbara hinder som kan orsaka skuggor även vid en låg solhöjd. Vissa skuggor går inte att
undvika t ex skuggbildning ifrån skorstenar. Genom att koppla förbi detta område med bypass-dioder så förhindras att hela modulen påverkas av en effektsänkning (SolEl-Programmet,
2011a).

Figur 4.3 Skuggbildning från olika föremål, som kan uppstå på en byggnad. Från
Projekteringsverktyg: Energiberäkningar av SolEl-Programmet, 2011a.

Med by-pass-dioder upprätthålls strömmen men innebär istället att det uppstår spänningsfall
över hela systemet. Detta måste tas hänsyn till vid dimensionering av växelriktaren. Genom
att låta anläggningen arbeta i växelriktarens övre spänningsområde så förhindras att
spänningen över de aktiva modulerna sjunker under växelriktarens undre inspänningsgräns
(SolEl-Programmet, 2010).
Problem med skuggpåverkan kan även uppstå med fristående moduler på rad efter varandra
på ett tak och i solavskärmning på en fasad. Den årliga solinstrålningen sätts till 100 % mot
modul fem (se figur 4.4). Vid beräkning av total årlig elproduktion bör hänsyn tas till den
reducering som uppstår på grund av modulernas interna skuggpåverkan (SolEl-Programmet,
2011a).

19

Modulnummer

Reducering av instrålning (%)

1, 2, 3, & 4

10

5

0

6

12

7

13

8, 9 & 10

31

Figur 4.4 Bilden representerar en huskropp och visar den inbördes skuggning som uppstår mellan
moduler på tak (nr 1-5) och vid solavskärmning på en fasad (nr 6-10). Från Projekteringsvertyg:
Energiberäkningar av SolEl-Programmet, 2011a.

5 Stöd och bidrag
Investeringskostnaden för solceller är mycket hög i förhållande till den mängd el som de
producerar. För att få elen ifrån solceller att konkurrera med konventionell elproduktion finns
ett investeringsbidrag för solceller. I Sverige har vi även ett system med elcertifikat som ökar
inkomsten för förnybar energi i vårt energisystem.

5.1 Investeringsbidrag
Stöd för solceller tilldelas av länsstyrelsen. Det totalt beviljade beloppet för Hallands län är
10 213 703 kronor med ett utbetalt belopp fram till mars 2011 på 2 176 665 kronor
(Energimyndigheten 2011). Antalet inkomna ansökningar är, enligt Nrsrin Elsalrh på
Länsstyrelsen i Halland (personlig kommunikation, 5 maj, 2011), 75 stycken. Vidare menar
Nrsrin Elsalrh att det för närvarande är svårt att få investeringsbidrag, på grund av många
ansökningar i förhållande till tilldelat belopp.

Stödet ges till anläggningar som har påbörjats före den 1 juli 2009 och har slutförts senast 31
december 2011. I budgetpropositionen för 2012 beräknas regeringen avsätta 60 miljoner
kronor för nya energitekniker som solceller och biogas, men i nuläget är inget beslutat (SolEl20

Programmet, 2011b). Bidraget täcker maximalt 60 % av investeringskostnaden inklusive
installationskostnader. För stora företag gäller ett maximalt stöd på 55 %. Taket för bidraget
ligger på 2 miljoner per solcellsanläggning och med en maximal kostnad på 75 000 kr per
installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. För beslut om bidrag gäller först till kvarn principen
som grundar sig på inkomstdatum för en komplett ansökan. Ansökningar läggs i kö i väntan
på nya medel. För projekt som inte genomförs eller blir billigare så kan länsstyrelsen använda
de medel som har beviljats till nya ansökningar (Länsstyrelsen Hallands län, 2011).

5.2 Elcertifikat
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som på ett kostnadseffektivt sätt ska
gynna elproduktion ifrån förnybara energikällor. Tidigare statliga investerings- och
driftbidrag för småskalig vattenkraft, vindkraft och kraftvärme ersätts med detta system från
och med den 1 maj 2003. Elcertifikatsystemet bygger på att det finns en handel mellan köpare
och säljare och gäller enbart för el som produceras i Sverige. Producenter av förnybar energi
får ett certifikat för varje producerad megawattimme. Dessa certifikat kan därefter säljas
vilket skapar förutsättningar för extra intäkter och stimulerar utbyggnaden av förnybar energi.
Genom att elleverantörer och vissa elanvändare är skyldiga att köpa certifikat enligt en viss
andel (kvot) så skapas en efterfrågan. Kvotpliktens storlek varierar från år till år och priset på
certifikaten avgörs genom tillgång och efterfrågan. Den extra elcertifikatkostnaden för
elleverantörerna ingår i det elpris som elkunderna i sin tur får betala (Energimyndigheten,
2010).
De som enligt lagen är kvotpliktiga är följande:


Elleverantörer som levererar el till elanvändare



Elanvändare som själva har förbrukat el som de har producerat, importerat eller köpt
på den nordiska elbörsen



Elintensiv industri

Det krävs att anläggningen som producerar förnybar el blir godkänd av Energimyndigheten
för att tilldelas elcertifikat. Vad som krävs för att anläggningen ska bli godkänd är att den ska
vara ansluten till ett elnät och att mätningen av elproduktionen ska ske per timme.
Elcertifikaten utfärdas och kontoförs i sin tur av Svenska Kraftnät (Energimyndigheten 2010).
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Tabell 5.1 Procentuell fördelning av kvotplikten fram till år 2020. För fullständig tabell se Bilaga 1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

17,9%

17,9%

13,5%

14,2%

14,3%

14,4%

15,2%

16,8%

18,1%

19,5%

Not. Från Förnybar el med elcertifikat av Energimyndigheten, 2010, Eskilstuna: Energimyndigheten.

Medelpriset per elcertifikat under en ettårsperiod från 2010-05-05 till 2011-05-05 var 265,5 kr
(Cesar Elcertifikat, 2011). Detta innebär ett ekonomiskt tillskott på ungefär 0,27 kr/kWh
producerad solcellsel.

6 Elhandel
6.1 Den svenska elmarknaden
I Sverige består elmarknaden av olika aktörer så som elanvändare, elhandelsbolag, nätägare
och elproducenter. Svenska Kraftnät är systemansvarig och har som huvuduppgift att driva
och förvalta stamnätet genom Sverige. De kontrollerar även att produktionen/importen
motsvarar förbrukningen/exporten av el i hela landet (Svenska Kraftnät, 2010a).

Elanvändare är alla de som konsumerar el från elnätet, allt från stora industrier till
småhushåll (Svenska Kraftnät, 2010a).
Elhandelsbolag är de aktörer som handlar med el antingen från den nordiska elbörsen eller
direkt från elproducenter. Ett elhandelsbolag kan även ha rollen som elleverantör och ansvarar
i dessa fall för leveransen av el till användarna. Elanvändaren bestämmer själv vem de vill ha
som elleverantör och kan därmed välja det bolag med det bästa elpriset (Svenska Kraftnät,
2010a).
Elproducenter är de som äger anläggningar som producerar el som sedan levereras ut på
elnätet (Svenska Kraftnät, 2010a).
Nätägare ansvarar för att elen som produceras leveras ut till kunderna via
distributionsledningar (elledningar). Distributionen sker på olika spänningsnivåer via lokala
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nät, regionala nät och stamnätet. Stamnätet, med spänningsnivåer på 220 kV och 400 kV,
distribuerar el från stora elproducenter till regionnätet. Regionnätet i sin tur distribuerar elen
vidare till lokala nät men även till elanvändare med hög förbrukning som stora industrier.
Spänningen på de regionala näten ligger inom intervallet 40-130 kV. Slutligen distribuerar
lokalnäten elen ut till hushållen och har då en spänningsnivå under 40 kV (Svenska Kraftnät,
2010b).

6.2 Anslutning till elnät
Vid anslutning av en solcellsanläggning till elnätet ska nätägaren godkänna installationen
(SolEl-Programmet, 2010). Först när elnätsföretaget har lämnat sitt medgivande får
anläggningen tas i drift, detta enligt Svensk Energis anvisning AMP. Anledningen till att
elnätsföretagen ska godkänna anslutningen är att de ska, vid arbete på elnätet, kunna
upprätthålla säkerheten. De vill även få möjlighet att utföra en besiktning på anslutningen och
mätanordningen. Elnätsföretaget får endast neka en anslutning om det finns särskilda skäl.
Enligt ellagen ska överföringen av el vara av god kvalitet och bestäms av europeiska
standarder och branschpraxis (Energimarknadsinspektionen, 2010).

Mätning ska ske både när den producerade elen matas in på nätet och när elen tas ut från nätet
för att förbrukas. Ansvarig för att mätning sker är elnätsföretaget och beroende på om
elanvändaren har ett säkringsabonnemang över eller under 63 ampere, vilket är lika med en
solcellsanläggning på ca 310 m² (Molin, Widén, Stridh & Karlsson, 2010) så gäller olika
regler. Även kostnaden för mätaren och installationen varierar beroende på typ av
säkringsabonnemang. För att egenproducerad el ska få matas in på elnätet krävs det att elen
både timmäts och timavräknas. Det är elnätsföretagets skyldighet att installera en mätare med
tillhörande utrustning i elproducentens inmatningspunkt. Kostnaden för mätutrustningen och
installationen debiteras i de flesta fall elproducenten. Undantagna för kostnaden är mindre
produktionsanläggningar som levererar en effekt om högst 1500 kW. När en elproducent
ansluter en anläggning till elnätet minskar nätets energiförluster och gör att elproducenten har
rätt till ersättning från elnätsföretaget. Värdet av de minskade energiförlusterna ska motsvara
ersättningen. Hur ersättningen ska beräknas framgår av elförordningen och värdet skiljer
mellan olika elnätsföretag (Energimarknadsinspektionen, 2010).
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Elnätsägare för Halmstads Fastighets AB är Halmstad Energi och Miljö. Enligt Mikael
Adgård, som är anställd på Halmstad Energi och Miljö, finns det för stunden ingen fastställd
kostnad för anslutning och mätning vid en inmatningspunkt (personlig kommunikation, 5 maj,
2011). För att få vidare information ska kontakt tas med Halmstad Energi och Miljö, om en
investering blir aktuell.

6.3 Nettodebitering
Nettodebitering betyder att elnäts- och elhandelsbolagen direkt i debiteringen, under en viss
tidsperiod, kvittar uttagen och inmatad el. Så länge den egenproducerade elen understiger den
egna elförbrukningen kvittas produktion och förbrukning inom kundens interna elnät. En
kvittning direkt i elmätaren (nettomätning) är inte förenligt enligt dagens gällande skatte- och
momsregler. Inmatad och utmatad el ska mätas och avräknas separat som sker idag.
Nettomätning innebär även att producenten inte får möjlighet att sälja sitt elöverskott. Ett
förslag har varit att nettodebiteringen ska ske direkt på elräkningen, men även detta stupar på
gällande skatte- och momsregler eftersom skatt och moms ska baseras på den totala
elförbrukningen (Energimarknadsinspektionen, 2010). I rapporten Nettodebitering – Förslag
till nya regler för användare med egen elproduktion från Energimarknadsinspektionen,
framgår till regeringen förslag på hur reglerna för nettodebitering ska kunna ändras för att
gynna småskalig elproduktion, som till exempel el från solen. Undantag för skatteplikt på el
är producenter som inte yrkesmässigt levererar el och med en installerad effekt mindre än 100
kW (Skatteverket, 2008).

När en solcellsanläggning genererar mest el är vanligtvis förbrukningen som lägst och detta
gör att det installeras mindre anläggningar än vad som är möjligt i avseende på lämpliga
takytor. Överskottet av el från solceller har ett för lågt värde i förhållande till mängden köpt el
som sparas. Detta gör att nettodebiteringens avräkningsperiod har betydelse för mängd och
värde på sparad el för en elproducent. Vid en nettodebitering med en avräkningsperiod på ett
år skulle storleken på solcellsanläggningen kunna motsvara årsförbrukningen av el för
fastigheten. Det innebär att den egenproducerade elen är lika stor som förbrukningen under ett
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års tid och att värdet på den egenproducerade elen ökar (Molin, Widén, Stridh & Karlsson,
2010).

7 Produktions och kostnadsberäkningar
För att med ett exempel kunna beräkna årlig produktion av solcellsel i Halmstad, används
taket på en servicebyggnad till två flerbostadshus i bostadsområdet Vallås. Taket har en yta på
ca 270 m² och en lutning på 15 grader. Byggnaden är placerad så att takets ytor är vända mot
söder och norr (Ulf Johansson, personlig kommunikation, 5 maj, 2011).

7.1 Beräknad årlig produktion
Den årliga solinstrålningen i Halmstad är ca 1050 kWh per kvadratmeter och år, se Bilaga 2.
Beräkningen av den årliga produktionen har gjorts med olika indata, för att åskådliggöra hur
storlek och lutning på anläggningen påverkar elproduktionen, se tabell 7.1. För utförliga
beräkningar se Bilaga 3.

Tabell 7.1 Beräknad årsproduktion av el med varierande solcellsarea och lutning

Storlek (m²)

Lutning (grader)

Beräknad årsproduktion

200

15

20 400 kWh

200

45

22 700 kWh

270

15

27 600 kWh

270

45

30 600 kWh

7.2 Beräknad kostnad
Halmstad Kommun har installerat en solcellsanläggning på Sannarpsgymnasiet i Halmstad
med en yta på 460 m². Med hjälp av deras uppgifter på total investeringskostnad, årlig
produktion och installerad toppeffekt, har en ungefärlig kostnad kunnat beräknas för en
anläggning med placering på servicehuset i Vallås. Vid investeringen i anläggningen på
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Sannarpsgymnasiet erhölls ett investeringsstöd på 55 % av den totala investeringskostnaden,
vilket har inneburit att priset för den producerade elen är 1,10 kr/kWh. Utan
investeringsbidrag är priset på den producerade elen ca 2,40 kr/kWh (Sven-Ingvar Petersson,
personlig kommunikation, 14 april, 2011). I Tabell 7.2 redogörs kostnaden för producerad el
tillhörande exemplet med en anläggning på ett servicehus i Vallås. Notera att storleken på
anläggningen inte påverkar produktionskostnaden, på grund av att kostnaden är direkt
proportionell mot arean. För redovisning av genomförda beräkningar se Bilaga 4.

Tabell 7.2 Kostnad för producerad el från en solcellsanläggning på ett servicehus i Vallås
(investeringskostnad genom förväntad produktion på 25 år). För alternativ kostnadsberäkning
se Bilaga 4.
Lutning på solcellerna

15 grader

45 grader

Kostnad för producerad el

2,63 kr/kWh

2,36 kr/kWh

Med bidrag på 55 %

1,18 kr/kWh

1,06 kr/kWh
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8 Liknande genomförda projekt
Solceller bidrar till uppmärksamhet och ger uttryck för att byggnadens ägare och dess
invånare är intresserade av miljöfrågor (Green, Andersson & Hedström 2002). Det finns flera
möjligheter till hur solceller kan placeras på bostäder och byggnader.

8.1 Solavskärmning med solceller
Genom att kombinera solceller med praktiska funktioner skapas ett mervärde på
solcellsanläggningen (Green, Andersson & hedström 2002). Ett exempel på en byggnad med
solcellsmoduler som solavskärmning är Mellanhedsskolan i Malmö, se figur 8.1.

Figur 8.1 Solavskärmning med solcellsmoduler på Mellanhedsskolan i Malmö. Foto: Solar Region
Skåne
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Även Musikhögskolan i Malmö använder solceller som solavskärmning, men använder
mindre uppdelade moduler, se figur 8.2.

Figur 8.2 Solceller på Musikhögskolan i Malmö. Foto: Solar Region Skåne

På Kårhuset i Malmö är solceller placerade både som solavskärmning och vertikalt på
fasaden, se figur 8.3.

Figur 8.3 Kårhuset i Malmö med en kombination av solceller vertikalt på fasaden och som
solavskärmning. Foto: Solar Region Skåne
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8.2 Solceller på fasad
Vid placering av solceller vertikalt på fasad erhålls 70 % av elproduktionen jämfört med en
lutning på 45 grader (Green, Andersson & hedström 2002). Tekniska Museet i Malmö har
fasadplacerade solcellsmoduler med en yta på 150 m², se figur 8.4.

Figur 8.4 Tekniska Museet i Malmö med fasadplacerade solcellsmoduler. Foto: Solar Region Skåne
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8.3 Takplacerade solceller
Solceller som placeras på tak är hittills de vanligaste anläggningarna som ansluts till elnätet
(Green, Andersson & Karlsson, 2002). På platta tak kan solcellsmodulerna riktas upp mot en
mer optimal lutning med hjälp av stag, se figur 8.5. I de fall där byggnaden har ett lutande tak
kan solcellsmodulerna placeras direkt på taket. På Sege Park har en solcellsanläggning med
takintegrerade solceller installerats, se figur 8.6.

Figur 8.5 Solceller placerade på ett platt tak. Foto: Solar Region Skåne

Figur 8.6 Solcellsanläggning på Sege Park med takintegrerade solceller. Foto: Energikonsulterna i
Sverige AB
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8.4 Problem/hinder vid tidigare installationer
I projektet med installationen av solcellsanläggningen på Sannarpsgymnasiet upptäcktes inga
större problem. Däremot var, enligt Sven-Ingvar Petersson (personlig kommunikation, 14
april, 2011), en svårighet placeringen utav växelriktarna och kabeldragning från dessa ner till
elcentralen i källaren. Han menar att samma svårigheter ser de även i två nya projekt på
Stenstorpsskolan och Stentorpshallen.

9 Diskussion och slutsats
Förutsättningarna med att installera solceller på flerbostadshus är goda. I och med att
marknadspriset på el stiger, i kombination med att kostnaden för solceller sjunker, skapas bra
ekonomiska premisser för installationer av solcellsanläggningar. Med ett investeringsbidrag
från staten blir till och med kostnaden för den producerade elen marknadsmässig. Dock
tillkommer eventuella kostnader för att ansluta anläggningen till elnätet, vilket i nuläget inte
är fastställt av nätägaren HEM. För att installera solceller enbart med utgångspunkten att sälja
el, är det fortfarande osäkert om anläggningen blir lönsam. Däremot är en solcellsanläggning
en bra investering för att säkra ett framtida elpris då kostnaden för solcellsel inte påverkas av
realprishöjningar.

Fortfarande råder frågetecken kring ett eventuellt lagförslag om nettodebitering och dess
avräkningsperiod. Det bästa alternativet, sett ur synvinkeln från elproducenten med solceller,
är en avräkningsperiod på ett år. I detta fall kan storleken på solcellsanläggningen motsvara
förbrukningen av el under vinterhalvåret, vilket gör att värdet på sparad inköpt el är
jämförbart med de höga elpriser som råder under kalla vintrar. Ytterligare lösa trådar med
elhandeln är elhandelsföretagens förmåga och framför allt vilja, att ta emot småskalig
solcellsel. Här kommer nog förändring att ske i och med påtryckningar från det ökande antalet
småskaliga elproducenter. Även investeringsstödets framtid ser osäker ut. I Halland är det
många som har sökt investeringsstödet och det gör att i nuläget råder hård konkurrens om
bidraget. Ett förslag, som ligger hos regeringen, är att utöka stödet fram till år 2012. Inget är i
skrivande stund beslutat.
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På flerbostadshus kan solceller installeras med bättre utgångspunkter än på småbostadshus,
eftersom elförbrukningen, på grund av fler boende, jämnas ut mer regelbundet över dygnet.
Vid större anläggningar kan även kostnaden för inköp och installation pressas ner. Sett ur ett
marknadsföringsperspektiv

bidrar

solcellsanläggningar

till

att

uppmärksamma

fastighetsbolaget som ett miljötänkande företag. För invånarna i fastigheten kan solceller även
bidra till ett mer attraktivt boende, som ökar viljan att bo i området.

Med en kommande marknad av ökat antal elfordon på våra vägar, kommer vårt elbehov att
öka och elpriset likaså. Om priset på el från solceller ställs i förhållande till dagens bensinpris,
kan ett helt annat utgångsläge erhållas. Sett ur denna synvinkel blir solcellsel ett mycket bra
och framförallt miljövänligt bränslealternativ till våra fordon. Eftersom elfordon behöver
laddas, ser en trolig framtida marknad med solceller på våra garage, mycket lovande ut.
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Bilagor
Bilaga 1
Kvoterna enligt lagen (2003:113) om elcertifikat
Antal elcertifikat per försåld eller använd MWh el i procent.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

7,4 %
8,1 %
10,4 %
12,6 %
15,1 %
16,3 %
17,0 %
17,9 %
17,9 %
17,9 %
13,5 %
14,2 %
14,3 %
14,4 %
15,2 %
16,8 %
18,1 %
19,5 %
19,0 %
18,0 %
17,0 %
16,1 %
14,9 %
13,7 %
12,4 %
10,7 %
9,2 %
7,6 %
6,1 %
4,5 %
2,8 %
1,2 %
0,8 %

Not. Från Förnybar el med elcertifikat av Energimyndigheten, 2010, Eskilstuna: Energimyndigheten.
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Bilaga 2

Årligt energiinnehåll i solinstrålningen mot en optimalt riktad solcellsmodul samt potentiell
elproduktion per installerad toppeffekt. Källa: Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink
H.A., 2007
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Bilaga 3

Beräkning av årsproduktion

Indata
Solinstrålning Halmstad (Wo):

1050 kWh/m² år

Orienteringsvinkelfaktor (K1):

1

Lutningsvinkelfaktor (K2) 15 grader:

0,9

Lutningsvinkelfaktor (K2) 45 grader:

1

Verkningsgrad (η) för moduler med
polykristallina kiselceller:

0,12

Växelriktarfaktor (K3):

0,9

(Växelriktarfaktor tar hänsyn till förlusterna som uppstår när likspänning omvandlas till
växelspänning)
Formel för beräkning av årsproduktion:
å

Area = 200 m²
lutning 15 grader:

20400 kWh/år

lutning 45 grader:

22700 kWh/år

Area = 270 m²
lutning 15 grader:

27600 kWh/år

lutning 45 grader:

30600 kWh/år
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Bilaga 4

Beräkning av kostnad
Kostnaden för anläggningen beräknas genom två olika metoder. Den första beräkningen tar
fram nyckeltalet kostnad per årskilowattimme, medan den andra beräkningen även tar hänsyn
till den årliga kapitalkostnaden.

Beräkning 1: Kostnad per årskilowattimme
För att få en uppfattning om kostnad per kvadratmeter används data ifrån anläggningen på
Sannarpsgymnasiet:
Investeringskostnad:

6695

/ ²

Beräkningarna utförs med en livslängd för solcellerna på 25 år. Data för årsproduktion hämtas
från Bilaga 3.

Vallås (installerad area på 200 m²)
Installerad toppeffekt = 24,7 kWp
Total investeringskostnad = 6695

200

1339000

Lutning 15 grader:
Kostnad för producerad el =
Kostnad per installerad effekt =

2,63

/

54

/

2,36

/

Lutning 45 grader:
Kostnad för producerad el =

Med bidrag på 55 % och lutning 15 grader:
Investeringskostnad = 1339000
Kostnad för producerad el =

1339000
1,18

0,55
/

38

602550

24

Kostnad per installerad effekt =

/

Med bidrag 55 % och lutning på 45 grader:
Kostnad producerad el =

1,06

/

270

1807650

Installerad area på 270 m²
Installerad toppeffekt = 33,3 kWp
Total investeringskostnad = 6695
Lutning 15 grader:
Kostnad för producerad el =
Kostnad per installerad effekt =

2,62

/

54

/

2,36

/

Lutning 45 grader:
Kostnad för producerad el =

Med bidrag på 55 % och lutning 15 grader:
Investeringskostnad = 1807650
Kostnad för producerad el =
Kostnad per installerad effekt =

1807650

0,55

1,18

/

24

/

Med bidrag på 55 % och lutning 45 grader:
Kostnad för producerad el =

1,06

/

39

813440

Beräkning 2: Årskostnadsmetoden
Beräkningen utförs med en livslängd för solcellerna på 25 år och med en realränta på 4 %,
vilket ger annuiteten 0,06401. Investeringskostnad antas, liksom i föregående beräkning, till
6695 kr/m².

Installerad area på 200 m²:
Investeringskostnad: 6695

200

1339000

Uppskattad årlig produktion (lutning 15 grader): 20400 kWh
Årlig kapitalkostnad = Investeringskostnad × annuitet = 1339000

0,06401

85700

/

å
Kostnad per producerad kilowattimme:

4,2

/

Uppskattad årlig produktion (lutning 45 grader): 22700 kWh
Kostnad per producerad kilowattimme:

3,8

/

Med bidrag på 55 %:
Årlig kostnad: 602550

0,06401

38600

/å

Kostnad per producerad kilowattimme (lutning 15 grader):

1,9

/

Kostnad per producerad kilowattimme (lutning 45 grader):

1,7

/

Kommentar: Storleken på anläggningen har ingen betydelse i dessa beräkningsexempel. I
realiteten kan dock priserna på moduler förhandlas ner på grund av inköp av större volym.
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