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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar möjligheterna att installera solpaneler på en fastighet, vilken 

ägs av Kornhillskyrkan och kallas Kornhill. Ägarna till fastigheten vill få mer kunskap om 

möjligheter till montering av solpaneler på fastigheten, därför beskrivs olika typer av solceller 

och deras grundläggande funktion för att generera elenergi i rapporten. Även olika faktorer 

som begränsar den genererade elenergin tas upp. 

För att kunna göra olika dimensioneringsalternativ så har byggnadens möjligheter undersökts. 

När platser som bedömdes lämpliga för solpaneler valts, så gjordes olika 

dimensioneringsalternativ. Därefter gjordes ett antal ekonomiska kalkyler på de 

dimensionerade anläggningarna för att se om respektive anläggning blir lönsam. 

Slutsatsen av rapporten är att en investering av solpaneler i dagsläget, där pengarna till 

investeringen är lånade, inte blir lönsam utan bidrag. Om pengarna till en investering inte 

behöver lånas blir anläggningen lönsam.  

 

Nyckelord: Solcell, solpanel, dimensionering och lönsamhet. 

  



 

 

Abstract 

This thesis deals with the possibilities of installing solar panels on a property, the building is 

owned by Kornhillschurch and called Kornhill. The owners of the property wanted to learn 

more about potentials for installation of solar panels on the property, therefore we described 

different types of solar cells and solar cells essential function to generate electricity in the 

report. Different factors that are limiting the generated energy are mentioned. 

An investigation of the property’s potential has been made in order to consider different 

designs. When sites that were considered suitable for solar cells were selected, different 

design options were made, one for each site. Then a number of financial calculations on the 

dimensioned plants were made to see if each plant will be profitable.  

Keywords: photovoltaic, solar panel, design and profitability. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Solpaneler har på senare tid blivit mer accepterat i samhället, tekniken har funnits ett tag och 

gemene man har sett att det verkligen fungerar. Det kan bero på att miljöpolitiska frågor har 

fått större utrymme och att priset på solpaneler har sjunkit under de senaste åren. Det har varit 

många företag och kommuner som investerat i stora anläggningar då de har fått en stor andel 

av investeringen i bidrag. Bidragen har varit nödvändiga för att få anläggningarna att gå runt 

ekonomiskt. Även privatpersoner har installerat solpaneler men inte i lika stor omfattning 

eftersom det har varit svårare för dem att få bidrag. Då priserna på solpaneler har sjunkit har 

bidragen inte blivit lika nödvändiga utan anläggningarna blir i större utsträckning lönsamma 

ändå.  

Kornhillskyrkan håller nu på att renovera sina lokaler och vill veta om det finns potential för 

solel på byggnaden. De har nyligen installerat fjärrvärme så solvärme
1
 var inte aktuellt. Det är 

i första hand solpaneler som de är intresserade av och vill veta mer om. De är även öppna för 

andra förnyelsebara alternativ. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ge fastighetsägaren till Kornhill en djupare inblick i hur 

dagens solpaneler fungerar och möjligheten till att installera dessa på fastigheten. Inom ramen 

för detta examensarbete kommer det göras tekniska studier för att ge grundläggande kunskap 

inom ämnet och redovisa olika tillämpningar till fastighetsägaren.  

1.3 Frågeställningar 

Vilka möjligheter finns det till att installera solpaneler på fastigheten?  

Vad har fastigheten för energianvändning?   

Vad finns det för systemlösningar på marknaden?  

Finns det möjliga bidrag för en eventuell anläggning? 

Kostnad och återbetalningstid för anläggning?  

1.4 Avgränsningar 

Den teoretiska delen av rapporten som beskriver olika typer av solceller
2
 och dess teknik har 

vi valt att hålla på en grundläggande nivå, eftersom Kornhillskyrkan inte har så mycket 

kunskap inom området. Beräkningar har även de en grundläggande nivå, för att inte vara allt 

för komplicerade. Rapporten kommer bara att ge kunskap inom området som innefattas av 

frågeställningarna och ligga till grund för framtida investeringsidéer. 

                                                 
1
 Solvärme, uppvärmning av vatten med hjälp av solfångare.  

2
 Solceller, en solpanel består av flera solceller.  

2
 Solceller, en solpanel består av flera solceller.  
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2 Metod 

För att projektet skulle kunna genomföras gjordes fördjupade studier av relevant fakta. Fakta i 

form av böcker, artiklar i tidskrifter och på internet, men även egen kunskap som 

arbetsgruppen innehar. Det har även gjorts studiebesök i syfte att ge arbetsgruppen en 

uppdaterad insyn på marknaden. Då experthjälp behövdes tog arbetsgruppen hjälp av lärare på 

Energiprogrammet vid Högskolan i Halmstad.  

Arbetet har gjorts med hjälp av programmen Word, Excel, Matematica och PVGIS.  
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3 Solceller 

3.1 Solcellen 

 

Solceller utvinner solens energi genom att utnyttja fotonerna
3
 i solinstrålningen. Solceller har 

inga rörliga delar och dess livslängd är därför oftast längre än hos andra energiprocesser. 

Merparten av alla tillverkare som finns på marknaden idag använder halvledarmaterial för att 

bygga upp solceller med samma elektriska egenskaper som en diod, strömmen kan bara gå åt 

ett håll. När fotonerna i solinstrålningen träffar solcellens yta absorberas de av materialet som 

ofta består av kisel. Fotonerna får elektroner som är negativt laddade i kislet att ”lossna” och 

skapa en elektrisk ström i solcellen. Elektronerna lossnar inte från kislet utan exiteras
4
 med 

hjälp av fotonerna. Exiteringen av elektronerna innebär att de tar åt sig av energin i fotonernas 

frekvens och får ett högre energiläge. Detta innebär att de blir mer lättrörliga i materialet och 

med hjälp av solcellens uppbyggnad så kan energin tas till vara[1,2].  

Tre saker kan hända när fotonerna träffar solcellens yta:  

 Fotonen har en för låg energi, frekvens, och klarar inte att excitera elektronerna i 

solcellen. Fotonerna går rakt genom materialet. 

 

 Fotonen har en för hög energi och reflekteras bort av solcellen. 

 

 Fotonen har rätt frekvens och absorberas av materialet i solcellen. Fotonerna kan även 

här ha lite mer energi än det behövs och elektronerna emitteras, ”trillar ner”, till den 

energinivå som solcellen är byggd för. Denna emittering ger förluster i form av värme 

i solcellen. 

Varje enskild solcell ger en ganska låg spänning varvid dessa brukar seriekopplas för att 

komma upp i önskad spänning. En vanlig kiselsolcell är cirka 15 gånger 15 centimeter och för 

att uppnå önskad spänning måste dessa seriekopplas om ungefär 60 stycken celler. När dessa 

har seriekopplats och de har monterats i en ram med glasskydd är det en solpanel. 

Seriekoppling innebär att komponenter kopplas samman, i det här fallet solceller, efter 

varandra i en elektrisk serie för att uppnå en högre spänning[1,2]. 

  

                                                 
3
 Foton, det i solinstrålingen som innehåller energi. 

4
 Excitera, upphöja till en högre energinivå. 
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Solpanelsanläggningar består av ett antal solpaneler som kopplas samman och storleken på 

dessa benämns i kilowatt peak, kWp
5
. Kilowatt peak anger den maximala effekten som 

anläggningen kan leverera med optimala förhållanden för respektive solpanel i anläggningen. 

Denna märkeffekt är inte en realistisk uteffekt, då solceller sällan levererar optimalt p.g.a. 

naturliga effektförluster, men används som storleksbegrepp för solpanelsanläggningar. 

Solceller ger likspänning vilket är samma spänning som fås ur batterier. Likspänningen kan 

vara både en för- och nackdel beroende på hur den skall användas, mer om detta tas upp i 

kapitel 3.4 Installationsalternativ. Se solcellens funktion i en solpanelsanläggning nedan.  

 

 

 

 

  

                                                 
5
 1 kWp = 1000 Wp 

Figur 3.1, Solcellens funktion. Källa: The EncycloBEAMia[A] . 
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3.2 Typer av solceller 

Av de solcellsvarianter som idag finns på marknaden är kristallinaceller och tunnfilmsceller 

de vanligaste. Kristallinaceller har en högre verkningsgrad och ofta en garanterad livslängd på 

25 år. Tunnfilmsceller har idag börjat ta marknadsandelar från kristallinaceller och det är även 

en större mängd forskare som arbetar inom tunnfilmsområdet. Tunnfilmsceller kräver inte lika 

mycket material som kristallina, de kan därför göras billigare men de har i dagsläget inte så 

hög verkningsgrad som kristallinaceller och livslängden är inte garanterad i samma 

utsträckning[2]. 

 

3.2.1 Kristallinaceller 

Kristallinasolceller finns i två olika typer på marknaden, 

monokristallina och polykristallina, se figur 3.2 till höger. De har 

tillsammans en marknadsandel på ca 80-90 %[3].  

Monokristallinasolceller har lite högre verkningsgrad än 

polykristallinasolceller, 15-17 % i jämförelse med 11-15 %. Det 

beror på att kiselatomerna är mer symmetriskt strukturerade i 

monokristallinasolceller. Till följd av symmetrin blir de dyrare att 

tillverka i jämförelse med polykristllinasolceller.  

I dagsläget är det kristallinaceller som har de största 

marknadsandelarna. Detta på grund av att de har en relativt lång 

livslängd och industrin har börjat tillverka dessa på löpande band 

med hjälp av robotar. Priserna har genom en effektiv industri 

sjunkit jämfört med andra solceller och kristallinaceller är därför 

det bästa alternativet ur en ekonomisk synvinkel. 

3.2.2 Tunnfilmsceller 

Tunnfilmssolceller är mycket tunna solceller där det aktiva 

materialet är mindre än fem mikrometer
6
 i jämförelse med de 

kristallinacellerna som är runt 200 mikrometer. Då de är så tunna 

är priset lägre än på kristallinaceller men verkningsgraden ligger i 

dagsläget på fyra till tio procent. Det finns på marknaden idag tre 

större typer av tunnfilmssolceller som är uppbyggda av Amorft 

kisel, kadmiumtellurid och Koppar-Indium-Galium-Diselenid. 

Det tunna aktiva materialet fästs på någon form av bärande 

struktur som t.ex. en glasskiva eller böjlig plast genom att 

förångas i mikrometertunna lager[4][2][5].  

I Amorft kisel är kiselatomerna oordnade till skillnad mot kristallint kisel. De har en 

verkningsgrad på fyra till sex procent och är vanliga i exempelvis miniräknare[4][6].  

                                                 
6
 Mikrometer,        m 

Figur 3.2, 

Monokristallinsolcell. Källa: 

Solelprogrammet[B]. 

Figur 3.3, 

Polykristallinsolcell. Källa: 

Solelprogrammet [B]. 
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Kadmiumtellurid, CdTe, fungerar som solcell i kristallinform 

och är mycket billig att framställa. Verkningsgraden är låg 

men priset lyfter upp produktens potentialer. Kadmiumtellurid 

är dock giftigt och ett relativt ovanligt ämne[4]. 

Koppar-Indium-Galium-Diselenid, CuInGaSe(CIS-CIGS), se 

figur 3.4, är ett halvledarmaterial som kisel men idagläget inte 

lika effektiv men under utveckling, en verkningsgrad i 

laboratorier har uppmätts till 20 % verkningsgrad medan 

kiselsolceller i laboratorier har kommit upp i lite över 40 %. 

CIGS solceller kommer dock att kunna tillverkas mycket 

billigare i jämförelse med kiselsolceller då ett lager på runt 3 

mikrometer av det aktiva materialet endast behövs[4]. 

 

3.2.3 Forskning och utveckling 

Tandemsolceller är uppbyggda med hjälp av flera lager av t.ex. tunnfilmssolceller, där varje 

lager tar upp en specifik våglängd
7
. På så sätt erhålls en högre verkningsgrad på upptill 40 % i 

laboratorier. Solceller av denna typ blir mycket dyrare i jämförelse med t.ex. 

polykristallinaceller. Solceller av tandemtyp kommer antagligen att kommersialiserar först om 

10 år[7].  

Solceller i fönster har blivit ett sätt att integrera solceller i byggnader. Dessa kallas för 

semitransparenta solceller. De släpper igenom ljus mellan själva solcellerna som har ett 

relativt stort mellanrum. Semitransparenta solceller är ett alternativ som kan användas för att 

på ett estetiskt sätt både begränsa solinstrålningen genom fönsteret och ge el[8]. 

En ny typ av solcell som kan komma i framtiden är celler gjorda av ämnet grafen. Ämnet 

bildades för första gången år 2004 genom en slump av två forskare på University of 

Manchester. De blev tilldelade Nobelpriset i fysik år 2010 för denna bedrift. Ämnet grafen 

består av ett lager kolatomer som är ordnade i ett hexagonalt mönster. Det är genomskinligt, 

tunt och mycket böjligt. Tillsätts en procent grafen vid tillverkning av plast så blir det 

elektriskt ledande. Istället för att använda glas som man gör idag kan då plast användas. Detta 

leder i sin tur till att det kommer gå att göra solpaneler som är mer flexibla. Det kommer t.ex. 

gå att sätta dem på ojämna ytor[9].  

På nanosolceller bedrivs det mycket forskning i dagsläget runt om i världen. Nanosolceller 

tros bli det nästa stora inom solcellsindustrin, den så kallade tredje generationen. Det finns 

många typer av nanosolceller, det som är gemensamt är att de är uppbyggda med hjälp av 

nanoteknik. Detta för att sträva efter lägre tillverkningskostnader och högre 

verkningsgrad[10].  

                                                 
7
 Det ljus vi kan se är en form av elektromagnetisk strålning. Synligt ljus har en våglängd mellan cirka 390nm 

och 750nm. Solceller kan bara ta upp en specifik våglängd på grund av sin uppbyggnad. Kan solcellen med hjälp 

av fler lager ta upp andra våglängder kan en större mängd energi erhållas.  

Figur 3.4, CIGSpanel. Källa: 

Solelprogrammet [B]. 
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Forskare vid Kemiinstitutionen vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har i år, 2012, 

lyckats framställa en kemiskt konstgjord process. Denna process kan framställa vätgas
8
 från 

vatten med en rekordnivå i verkningsgrad på samma nivå som naturens egen fotosyntes. Ett 

nytt sätt att utvinna energi ur solen. Detta är ett stort genombrott som forskare i hela världen 

har arbetat för i ungefär 30 år. Forskarna vid KTH tror att produkter som bygger på denna 

teknik inom tio år ska kunna konkurera i pris med energi genererad i kolkraftverk[11]. 

3.3 Marknadssituation  

Marknadssituationen för solpaneler ser idag ut på ett komplext sätt på grund av 

världsekonomin. Oro på marknaden gör att tillverkarna tvingas sänka priserna för att köpare 

skall vilja investera i solpaneler. Bidrag ges inte längre i lika stor utsträckning som tidigare i 

till exempel Spanien och Tyskland vilket har lett till att det köps färre paneler. Just nu sänker 

alla tillverkare sina priser så lågt det går, till följd av detta har många företag fått lägga ner 

sina verksamheter. Samtidigt fortsätter tillverkare i Kina sin produktion som förr men även de 

sänker sina priser. Att tillverka solpaneler i Kina är mycket gynnsammare än i Europa då 

arbetskraften är så extremt billig, vilket också kan vara en anledning till att de klarar av att 

hålla detta låga pris längre utan att gå i konkurs jämfört med tillverkare i Europa.  

Priset på solpaneler har sjunkit med 50 % de senaste två åren och med ca 60 % det senaste 

decenniet, vilket kan ses i diagram 3.1. Det är inte bara lågkonjunkturen som får priserna att 

sjunka utan även de effektiviserade fabrikerna. Priserna påverkas också av att tekniken i 

solpanelerna utvecklas och blir mer effektiv. Nu när priserna är så pass låga så kommer de 

företag som överlever den i dagsläget svaga solpanelsmarknaden att går starkare ur den. I och 

med det så kommer priserna att stanna någorlunda låga även efter lågkonjunkturen då 

företagen har anpassat sig för att producera till ett lågt pris.  

Priserna i diagram 1 är snittpriser på moduler på respektive marknad, Solarbuzz gör 

undersökningar hos återförsäljare regelbundet och det är därifrån de hämtar sin information. 

                                                 
8
 Vätgas, kan användas som energibärare och generera t.ex. el genom bränsleceller. 

Diagram 3.1, Prisutvecklingen på solceller i USA och Europa. Källa: 

Solarbuzz [C]. 
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De lägsta priserna på marknaden i dagsläget finns hos ett företag i Tyskland som endast 

kräver 0,82 € per Wp. Detta ger ett pris på ca 7,2 kr per Wp med dagens valutakurs
9
. Priset 

kommer troligen att sjunka i framtiden då utveklingen går framåt, både på tillverkningssidan 

och att tekniken i sig kommer att utvecklas. 

Det land som hade högst installerad effekt med solpaneler år 2010 var Tyskland, de hade en 

installerad effekt på 6,6 GW
10

. Det har nämnts tidigare att Tyskland har minskat på bidragen, 

vilket lett till att solpanelsinstallationerna har minskat. När de fortfarande hade bra villkor så 

var det många som installerade solpaneler, vilket kan ses i diagram 3.2.  

Enligt en analys i en rapport från Elforsk AB, sägs det att användning av solpaneler fortsätter 

att öka samtidigt som kostnaderna att generera el från panelerna bara minskar, och att stora 

delar av de solpaneler som installeras idag är nätanslutna. I och med att det även kommer nya 

solpanelstyper så minskar priset ännu mera. Rapporten säger även att solpaneler kommer öka 

i takt med att det byggs smarta elnät i framtiden. Den säger också att energibolagen vill flytta 

sin energiproduktion från storskalig energiproduktion till sina energikunder[20].  

Med en ökad produktion av solceller så kommer det krävas mer material, olika metaller 

kommer att behövas för att tillverka solcellerna. Dessa metaller kan komma att bli svårare att 

bryta eller att hitta vilket leder till att priserna kommer att stiga. Om industrin vill slippa detta 

så behövs forskning på solceller som inte behöver material som kan komma att ta slut i 

framtiden. 

                                                 
9
 1 euro = 8,8 svenska kronor, 2012-02-13 

10
 GW= Gigawatt (1 Gigawatt= 1000000 kW) 

Diagram 3.2, Installerad effekt solceller i världen. Källa: Solarbuzz[D]. 
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3.4 Installationsalternativ 

3.4.1 Nätanslutning  

När solceller ska anslutas till det befintliga elnätet är det bäst att kontakta sitt elnätsföretag 

innan en projektering börjar. Projektören bör höra sig för om elnätsföretaget sätter upp en 

elmätare och om de har någon form av nettoavräkning eller annan form av ekonomisk 

ersättning för levererad effekt.  

De flesta elnätsföretag sätter upp en elmätare gratis om kunden har en säkringsanslutning på 

maximalt 63 A
11

. Denna elmätare behövs för att kunna mäta den utgående elenergin från 

solcellerna. Den ekonomiska ersättningen som finns att få varierar från företag till företag. 

Eftersom fastigheten i dagsläget har Halmstad Energi och Miljö (HEM) som elleverantör så 

kommer deras krav för att bli microproducent att tas upp senare i detta kapitel. 

Nettoavräkning är när den köpta elen kvittas mot den levererade. Detta går att få på många 

olika sätt bl.a. månadsvis eller årsvis. Det är vanligtvis bäst att få dra av den elen som 

produceras på sommaren mot den elen som skulle köpts på vintern, då elen oftast är dyrare på 

vintern än på sommaren. Det är inte alla elbolag som tillåter nettoavräkning, men detta bör tas 

i åtanke vid tecknande av elavtal. Dock finns en ekonomisk ersättning att få från vissa företag. 

Antingen köper de elen direkt för ett bra pris eller så kan den säljas på elnätsbörsen Nordpool. 

Det går även att få elcertifikat
12

 för el som levereras till nätet. 

För att kunna bli microproducent krävs först att kunden uppfyller följande krav:  

 Kontrollera om den tänkta anläggningen behöver bygglov. 

 Installera produktionsanläggning som är CE-märkt. 

 Se till att produktionsanläggningen inte överstiger en effekt på 43,5 kWp. 

 Installera anläggningen som fast installation. Installationen ska utföras av en behörig 

installatör. 

 Skicka in en anmälan om småskalig elproducent samt en föranmälan till HEM.  

 Skicka in färdiganmälan. 

 Teckna ett avtal med ett elhandelsföretag. 

 Produktionsanläggningen får inte producera mer kWh än vad fastigheten använder på 

ett år. 

 Produktionen ska ske genom solceller eller små vindkraftverk. 

 Abonnemanget får inte vara större än 63 A (Ansluten säkringsstorlek till nät). 

 Inmatning på elnätet ska ske i samma punkt som effekt tas ut[12]. 

  

                                                 
11

 A, Ampere. Elektriskström betecknas med denna enhet.  
12

 Elcertifikat är ett bidrag som kan sökas av den som genererar el från förnyelsebara energikällor. Detta bidrag 

ges då staten vill öka genererad el från förnyelsebar energi.  
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Enligt elsäkerhetverket gäller följande vid elnätsanslutning; bara CE-märkta produkter får 

användas och själva elinstallationen måste installeras av behörig elektriker. Det är 

elnätsföretaget som bestämmer om anläggningen får kopplas in på nätet för det är de som ska 

garantera att inte backspänning
13

  finns på nätet vid t.ex. ett strömavbrott[13]. 

Vid installation kopplas solpanelerna först in till en växelriktare. Växelriktaren omvandlar 

likspänningen till växelspänning för att genererad effekt ska kunna föras ut på nätet. Det är 

oftast denna komponent som är den kritiska delen i systemet. Det ges oftast en garanti på 

solpaneler i 20 år medan kraftelektroniken som all annan elektronik snabbt blir föråldrad. Det 

ges oftast inte längre garanti än tio år på den. Kvalitén på dessa växelriktare är därför viktig 

för att garantera produktionen och hålla de ekonomiska kalkylerna under kontroll med 

förhoppningsvis uteblivna reparationer. Se hur inkoppling av förnyelsebar energi till elnätet 

kan ske i figur 3.5 nedan.  

Elektriskt sett bör anläggningen efter växelriktaren kopplas in direkt med egen säkring till 

elskåp och därefter till energimätaren för att inte byggnadens elsäkerhet ska bli riskerad. 

Elsäkerheten kan bli lidande om anläggningen ansluts genom byggnadens befintliga elnät 

vilket resulterar i att de dimensionerade säkringarna i elskåpet kan bli överbelastade[13]. 

 

  

                                                 
13

 Backspänning är en icke önskvärd spänning som kan uppkomma på ett elnät som elnätsföretaget tror är 

spänningslöst. Det kan t.ex. uppkomma genom att en elkund producerar egen el och levererar ut denna på det 

lokala elnätet fast det är avskärmat från stamnätet. Personskador kan då uppkomma. 

Figur 3.5, Inkoppling av anläggning till hus och nät via gruppcentral.      

Källa: Elsäkerhetsverket [E]. 
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3.4.2 Icke nätansluten  

Icke nätanslutna solpaneler har både för och nackdelar i jämförelse med nätanslutna 

solpaneler. De två systemen skiljer sig en hel del från varandra. Icke nätanslutna system 

används främst i anläggningar som inte kan anslutas till elnätet eller som är anpassade för att 

klara sig enbart på solinstrålningen. 

En väderstation i fjällen är ett exempel på en anläggning som fungerar bra med solpaneler 

som elförsörjning. Det går oftast inte, eller så är det inte ekonomiskt försvarbart att dra fram 

el till anläggningarna. När anläggningen inte ansluts till nätet behöver den inte växelrikta 

spänningen från panelerna utan kan använda likspänningen direkt. Detta innebär att den 

potentiella effektförlusten i växelriktaren, p.g.a. den inte så perfekta verkningsgraden, inte 

kommer att uppkomma. Dock kommer batterier behövas för att kunna lagra energin under 

nätterna och molniga dagar, detta kommer i sig att resultera i energiförluster. 

Det är vanligt att sätta upp solpaneler på fastigheter som inte har anslutning till elnätet som 

t.ex. en sommarstuga. Det kan vara dyrt att dra fram el till huset och solpaneler är då ett enkelt 

och relativt billigt alternativ för elförsörjningen. Det kan även löna sig i dessa fall då ägarna 

oftast bara är där på sommaren och inte på vintern. Det går att använda likspänningen direkt 

genom att bruka utrustning som använder det. Genom att göra så behövs inte växelriktaren 

som förbrukar effekt. Ansluts dock en växelriktare går växelspänningsutrustning att använda 

utan problem. 

En icke nätansluten anläggning är även attraktivt för fastigheter som i sig är anslutna till 

elnätet, men en underdimensionering av anläggningen gör att genererad effekt förbrukas 

internt av fastigheten och ingen effekt behöver föras ut på elnätet. Detta är oftast den bästa 

lösningen ur ekonomisk synvinkel, där en återbetalningstid som är så kort som möjlig är av 

intresse. Då anläggningens genererade effekt förbrukas internt slipper fastigheten köpa den 

potentiella el som skulle behövts från elnätet. Då elen som fastigheten slipper köpa (1,3 kr, 

Kornhills snittelpris 2011) ger en större besparing än den vinst som skulle gjorts om 

genererad el såldes (0,54 kr, såld el på Nordpool
14

), innebär det att en intern förbrukning är 

det mest lönsamma. 

  

                                                 
14

 Nordpools snittspotpris för Sverige år 2010. 
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3.5 Begränsningar 

3.5.1 Solinstrålning  

Den energi i form av solinstrålning som går att ta tillvara på skiljer sig beroende av 

lokalisering på jordklotet. Solstrålar kan delas in i direkt och diffus solinstrålning. Diffus 

instrålning är solstrålar från t.ex. reflektioner. Direkt solinstrålning är instrålning som endast 

passerar atmosfären på dess väg ner till jorden och träffar solpanelen direkt. Solstrålningen 

som kan tas till vara på brukar kallas global instrålning, se figur 3.6. Solstrålningen i 

Halmstad är ca 1100 kWh/m
2
, år medan det i delar av Saharaöknen är ca 3400 kWh/m

2
 [2].  

Eftersom Sverige ligger på nordliga breddgrader kommer dygnens solinstrålning variera 

kraftigt över året. Under sommarhalvåret är det mer soltimmar och solen står även högre än 

vad den gör på vintern. Under vintern när solen står som lägst måste även solljuset passera en 

längre väg genom atmosfären, vilket även detta ger en minskning i solinstrålningen. Det leder 

till att instrålningen under sommarhalvåret kommer att ge en större påverkan på 

energiproduktionen än den delen som är under vinterhalvåret, se diagram 3.3. Oftast räknas 

det ut en optimal vinkel som solpanelerna bör placeras i för att få ut maximal elproduktion. 

Denna vinkel varierar över jorden och bör räknas ut för det enskilda projektet. Mer om detta i 

kapitel Orientering 3.5.2.  

Figur 3.6, Solinstrålning i Sverige, färgskalan beskriver 

kWh/m2,år. Källa: PVGIS © European Communities, 2001-

2008 [F]. 

Solhöjd Källa: Bilaga Diagram 3.3, Solhöjd för den 21 juni respektive den 21 

december, för Kornhill. Källa: Bilaga 2-7. 
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3.5.2 Orientering 

Orientering av solpaneler bör göras i en rak riktning mot syd för att ge så hög effekt som 

möjligt. Är det inte möjligt att montera solpaneler med riktning rakt mot söder så går det att 

montera dem i andra riktningar så som sydväst eller sydost, förlusterna blir inte så stora i 

dessa riktningar, endast en till sex procent. Men monteras de med en riktning mot öst eller 

väst så förloras ca 20-30 % av produktionen, se tabell 3.1.  

Lutningen är även den en viktig faktor, det brukar sägas att 45˚ är riktvärde, men i Halmstad 

är det 38˚ som är optimalt. Den geografiska platsen som solceller placeras på spelar alltså in 

på hur de skall monteras. Om solcellerna ska producera maximalt av vad de klarar (ca 15 %) 

måste solstrålarna träffa vinkelrätt mot solpanelen, därför bör de monteras med en så optimal 

lutning som möjligt[2]. 

 

Tabell 3.1, Orientering- och lutningsförluster. Källa: [G]. 

Riktning Lutning     (Genomsnitt i   Sverige)  

 15˚ 30˚ 45˚ 65˚ 

S 0.91 0.99 1 0.96 

SV, SO 0.87 0.92 0.93 0.89 

V, O 0.79 0.78 0.74 0.69 

3.5.3 Skuggning 

Vid fundering över lämplig plats bör det tas hänsyn till området kring platsen. Finns det 

vegetation runt anläggningen som kommer kasta skuggor på den kan det löna sig att avverka 

denna för att kunna öka produktionen. Omkringliggande byggnader bör också beaktas för att 

minimera skuggor. Då anläggningens livstid sträcker sig upp mot 30 år kan även framtida 

skuggor uppkomma vilka kan vara svåra att ta med i en beräkning, men att ha dessa i åtanke 

vid planering är att föredra.  

3.5.4 Underhåll  

Som tidigare nämnts är solpaneler jämfört med andra energiproducerande alternativ väldigt 

långlivade på grund av att det oftast inte finns några rörliga delar i solpanelsanläggningar. De 

rörliga delar som kan finnas i en solelanläggning är om anläggningen har en solföljare
15

. 

Finns det inga rörliga delar brukar det medföra att underhållet också blir mindre. Normalt 

räcker det med regn för att solpanelerna skall hållas någorlunda rena, dock bör de ändå tvättas 

rent en gång om året från grov smuts, så som löv och avföring från fåglar. Snö brukar heller 

inte var något problem, då snön oftast glider av solpanelernas glatta yta. Om det har samlats 

mycket snö på panelerna och det inte kan glida av så är det bara att borsta bort den. Det bör 

regelbundet göras driftkontroller av anläggningen för att förebygga framtida driftstopp. Det 

enklaste sättet att se om anläggningen fungerar är att kontrollera elmätaren periodiskt. 

                                                 
15

 Solföljare är en mekanisk utrustning som gör att solpanelen följer solen, en optimal orientering och lutning 

mot solen fås därmed under större delen av dagen.  
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3.6 Fältstudier  

3.6.1 Sannarpsgymnasiet 

Onsdagen den 30 november 2011 besökte arbetsgruppen Sannarpsgymnasiet. Halmstad 

kommun installerade år 2010 en solpanelsanläggning på skolans tak. Bakgrunden till 

anläggningen var att Halmstad kommun hade avsatt två miljoner kronor per år till 

solpanelsanläggningar. Anläggningen har nu varit i drift under ca ett år (sedan hösten 2010). 

Arbetsgruppen bestämde därför att ta kontakt med kommunen och besöka anläggningen, då 

det ansågs som ett relevant besök för examensarbetet.   

Arbetsgruppen fick kontakt med Sven-Ingvar Pettersson som jobbar på fastighetskontoret vid 

Halmstads kommun, han var även en av projektledarna vid utförandet av anläggningen på 

Sannarpsgymnasiet. Vid besöket gavs information om anläggningen, se nedan.  

Totalkostnad: 3 079 750 kronor 

Statligt stöd: 55 % = 1 693 862 kronor 

Kostnad för kommunen: 1 385 888 kronor 

Solcellsyta: 460 m
2
  

Typ av solceller: Polykristallina, (Fabrikat: Yingli Solar, Kina) 

Växelriktare för nätanslutning: SMA Solar Technology AG, Tyskland  

Toppeffekt: 56,7 kWp 

Beräknad årsproduktion: 52 MWh 

Produktionspris:         
   ⁄  

Kostnad per installerad kvadratmeter: 
              

              
  ⁄  

Sedan uppstart av anläggningen har den producerat ca 61 MWh. Solpanelerna är orienterade i 

sydlig riktning på plant papptak med hjälp av metallställningar som får upp dem i en 30˚ 

lutning. De valde att ha 30˚ lutning på panelerna istället för det optimala 45˚(enligt Sven-

Ingvar)då det var prioriterat att få plats med så många solpaneler som möjligt. Hade panelerna 

installerats med 45˚ lutning hade skuggorna från panelerna blivit längre och skuggat varandra, 

vilket hade begränsat monteringsytan. I detta fall valde projektören att offra lite av effekten, 

genom den mindre effektiva lutningen på solpanelerna, men samtidigt kunna få plats med fler 

paneler. Anläggningen producerar fem till tio procent av fastighetens totala elbehov[14].  

Kommunen har vecka 48 år 2011 installerat solpaneler på Stenstorpskolan i Halmstad. 

Anläggningen kostade 3600 kr per installerad kvadratmeter. Då det var samma typ av 

solceller i båda installationerna men priset var halverat, kan det ses att marknadspriserna har 

sjunkit betydligt[14].    
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3.6.2 Legoelektronik 

Tisdagen den 17 januari 2012 var arbetsguppen på besök hos Legoelektronik, en återförsäljare 

av solpaneler utanför Falkenberg. Syftet med besöket var att skaffa en uppdaterad 

marknadsöversikt och aktuella priser. Arbetsgruppen kom i kontakt med Per Persson på 

företaget, som har 40 års erfarenhet i branschen.  

Per nämner att han enbart köper sina solpaneler från Europeiska tillverkare, då det är lättare 

att åberopa garantin om fabriken ligger nära. Köps solpaneler från Kina kan detta vara svårt, 

kvalitén kan också variera mycket mellan olika leveranser. Han nämner också 

prisutvecklingen som under de senaste åren har sjunkit drastiskt. Priset låg för några år sedan 

runt 38 kr/Wp, vid besökstillfället låg priset på ca 8 kr/Wp. Per tror inte att dagens låga priser 

kommer kunna hålla i längden, då tillverkarna pressas till låga priser i lågkonjunktur och över 

produktion. Detta liknar slutsatsen som finns med i kapitlet 3.3 Marknadssituationer. Per tror 

att solpanelernas pris kommer att stabiliseras mellan 12-15 kr/Wp.  

Per tog också upp att marknaden för nätanslutna solpaneler helt förändrat förutsättningarna 

för investerare då de inte längre behöver betala för elmätarna. Detta gäller från de flesta 

elleverantörer, dock bara om anläggningen inte producerar mer än fastighetens årliga 

elanvändning. De flesta elproducenter ger också ersättning per kWh på några öre under 

spotpriset
16

, vilket leder till att återbetalningstiden blir optimal. Producenten får enbart betalt 

för den elen som levererars ut på nätet.  

Ett prisexempel vid besökstillfället var 85000 kr för en komplett anläggning med 

nätanslutning och en effekt på 4 kWp[15].  

 

 

  

                                                 
16

 Spotpris, är det elpris som fastställs per timma ett dygn i förväg, av Nordpool. Nordpool är Nordens 

gemensamma marknad för att köpa och sälja el.   
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4 Fastigheten 

Fastigheten Kornhill var länge ett ålderdomshem, men när Halmstad kommun valde att flytta 

äldrevården köpte församlingen Johanneskyrkan fastigheten. Den 17 juni 2007 flyttade 

Johanneskyrkan in i fastigheten, i och med det bytte de namn till Johanneskyrkan Kornhill.  

 

Figur 4.1, Översiktskarta med förklaring. Källa: [H]. 

4.1 Geografisk placering 

Fastigheten är geografiskt placerad i området Vallås i Halmstad, ca fyra km från centrum. 

Fastighetens adress är Ålderstigen 7.  Den är placerad på en höjd, med långsidorna mot 

sydväst respektive nordost.  

  

A = Snedtaket 

B = Balkong 

C = Vinkelsidan 

D = Äldre lägre byggnad 

E = Nybyggd lägre byggnad 

F = Planerad plats för en ny kyrksal 
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4.2 Energianvändning 

År 2011 använde fastigheten ca 

364 MWh fjärrvärme och 288 

MWh el. Här ska poängteras att 

fastigheten installerade fjärrvärmen 

i september samma år, vilket 

innebär att de bara har använt 

fjärrvärme under hösten och 

vintern. Tidigare under 2011 har 

fastigheten använt el för att värma 

både huset och till att värma 

varmvattnet. Följaktligen kommer 

kommande år att ge en högre 

fjärrvärmeanvändning och en lägre 

elanvändning.  

Det går att se i diagram 4.1 hur elanvändningen varit när el har använts för att värma 

fastigheten och varmvattnet. Arbetsgruppen valde ett antal dagar i januari 2011 för att senare 

kunna jämföra elförbrukningen med samma period 2012. Januari togs som exempel för att det 

fanns mätvärden från båda perioderna. Det framgår av diagrammet att värmebehovet och 

grundelbehovet (dalarna i diagrammet = nätterna) varit runt 50 kW och att övrig 

elanvändningen med varmvattenanvändningen ökat i topparna med ungefär 20 kW. Det går 

att se två tydliga toppar varje dag, den första är vid lunch och den andra är på kvällen. 

Eftersom fastigheten var helt eluppvärmd är toppen på kvällen oftare större än den topp som 

inträffar vid lunch för att fastigheten troligen använder varmvatten, lagar mat och använder 

annan elkrävande utrustning samtidigt. 

Diagram 4.2 visar elanvändningen 

under samma tidsperiod som 

diagram 4.1, men till skillnad ifrån 

föregående diagram har dessa 

mätningar gjorts efter att 

fjärrvärmen installerats. Det 

framgår att grundelbehovet ligger 

runt 20 kW och att topparna ökar 

med ungefär 20 kW under dagarna. 

Här kan det även ses att 

varmvattenanvändningen inte 

påverkar elanvändningen på 

kvällar. Därför är topparna på kvällen oftast lägre än vid lunch. Eftersom det inte finns några 

värden på hur stor elanvändning fastigheten har under sommaren med fjärrvärmen installerad, 

och arbetsgruppen inte har anledning att tro att elanvändningen kommer sjunka markant, så 

kommer kommande beräkningar att göras på dessa värden.  

Diagram 4.1, Diagrammet är uppbyggt med 60 minuters värden i 

punktform i x-axeln, med linje mellan dem för att få en kurva. Ett 

värde i diagrammet blir då en effekt istället för energi. Källa: HEM 

[I]. 

Diagram 4.2, Liknande diagram som diagram 4, Källa HEM[I]. Dock 

en senare tidsperiod, med liknande temperaturer. Källa:[J].  



18 

 

Ses det till hur mycket Kornhill har fått betala för sin el så framgår det att priset följer 

spotpriset, vilket innebär att de har valt att ha ett rörligt avtal. De använder mer än 70000 kWh 

el per år och därför får de ett lägre elpris i jämförelse med privatpersoner. Diagram 4.3 visar 

hur elpriset har sett ut de senaste åren (i blått), det framgår även vilket elpris Kornhill har fått 

betala det senaste året (i rött). Elpriset över åren är framtaget från Statistiska Centralbyrån 

(SCB) och är ett pris för villor med elvärme med rörligt elpris, ett medelvärde för Sverige. 

Som framgår i digrammet 4.3 så ligger Kornhills elpris lite under medelvärdet men det beror 

på, som tidigare nämnts, att Kornhill har ett förmånligt pris och att priset för villor med 

eluppvärmning ligger lite högre än större fastigheter. 

 

Diagram 6 visar att elpriset inte behöver bli dyrare under vintern bara för att det blir kallt. Det 

finns några exempel där det är högre på sommaren än på vintern samma år. Några viktiga 

saker som spelar in är hur mycket vatten det finns i vattenmagasinen och hur driften är på 

övrig elproduktion. 

Det finns även ett medelvärde i form av en linjär linje i diagram 4.3. Ur denna linje har 

elpriset beräknats, se bilaga 11, till en ökning på tio procent per år sedan 2004. Dessa tio 

procent kommer inte att användas i de ekonomiska beräkningarna. Detta på grund av att 

bankerna vill att det ska vara två procent i elprisökning per år i de ekonomiska kalkylerna om 

de ska bevilja ett lån. Prisökningen går inte med exakthet att säkerställa då det är detsamma 

som att spå i framtiden. Marknaden förändras hela tiden och många parametrar spelar in. 

Arbetsgruppen har som sagt räknat fram att under förra decenniet var elprisökningen på tio 

procent per år fast bankerna även då hade en elprisökning på två procent per år. Bankernas 

värde kan ses lite lågt och arbetsgruppens värde kan ses som ett drömvärde för projektören. 

Inget av dessa värden är att förvänta men något värde där emellan är, eftersom Kornhill kan 

komma att låna pengar till investeringen så har två procent använts.  

Källa: ??? SCB HEM  men vi har gjort 
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4.3 Förslag till montering 

Nedanstående kapitel beskriver de olika placeringarna på fastigheten som arbetsgruppen ser 

som rimliga. 

4.3.1 Tak 

Möjliga placeringar på taket begränsas av fastighetens geografiska placering med takens 

långsidor mot sydväst och nordost. Den optimala placeringen mot syd kan endast erhållas från 

den nyligen tillbyggda delen, E i figur 4.1, och det äldre plantaket, D i figur 4.1, längst mot 

söder i huskroppen. Plantaket och taket till nybyggnationen begränsas dock av att den övriga 

huskroppen som med sina tre våningar skuggar plantaket under förmiddagen. Det behövs 

även ställningar för att kunna vinkla upp panelerna från detta tak mot solen. Av den övriga 

huskroppens tak, A i figur 4.1, är det bara hälften av taken som lämpar sig för solpaneler då 

resterande har en lutning mot nordost. Den hälft, A i figur 4.1, som kan användas för 

solpaneler har dock en sydvästlig vinkel vilket inte är optimalt och vissa effektförluster 

kommer att infinna sig om panelerna placeras direkt på taket, se kapitel 3.3.3. Ett förslag på 

montering ses nedan i figur 4.2.  

 

Figur 4.2, Fotomontage på en eventuell anläggning på fastighetens tak. Foto: André Larsson. 

På de tak som är mest lämpade för solpaneler finns luftledningar och ventilationsrör som kan 

komma att komplicera monteringen av panelerna då de är utspridda och tar upp utrymme, de 

skuggar även taket vilket ytterligare reducerar monterbart tak. De flesta av dessa ledningar 

och rör kan dock lätt gå att montera om på ett sätt så att de inte stör installationen. Enligt 

mätningar så är ytan på tak A ca 380 m
2
. Hur panelerna sedan ska placeras beror på hur 

ledningar och rör kan monteras om.  
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De möjligheter som redovisas ovan är placeringar som i dagsläget är möjliga. Det planeras 

dock för renoveringar av fastigheten där taken är prioriterade. De lutande taken på fastigheten 

har en avrinning som är placerad en bit in från takkanten och leder in regnvattnet i fastigheten. 

Det samlas löv och dylikt i dessa avrinningsbrunnar och betydande vattenmängder samlas på 

taket med risk för läckage ner i fastigheten. Dessa tak behöver rustas och helst göras om helt 

med avrinning utanför huskroppen i form av stuprör och hängrännor. Om detta tak skall göras 

om är ett alternativ att bygga taket med den optimala vinkeln för solceller i Halmstad, 38˚. 

Idag har taken i fråga en lutning på 16˚. 

Det finns även planer på en ny stor sal för församlingen mellan de två stora huskropparna mot 

nordväst, utmärkt F i figur 4.1. När planeringen för denna tillbyggnad sker kan en integrering 

av solpaneler i byggnadsmaterial göras, dock kan priset för detta vara dyrt. Ytterligare en 

åtgärd som kan göras är att bygga den nya salens tak med en lutning på 38˚, på så sätt skulle 

solpaneler som läggs direkt på taket få en optimal lutning och generera mera el. 

4.3.2 Vägg 

Det finns inte så många lämpliga platser på fasaden som ser lönsamma ut. Många av husets 

fasader är riktade åt mindre optimala väderstreck eller så kommer de att skuggas av husets 

andra delar. Det är klart att det ska undersökas om det finns förutsättningarna till att integrera 

solpaneler i fasaden om det någon gång sker en renovering av fasaden, men att installera i 

dagsläget är inte att rekommendera, men klart möjligt. Det finns inte så stora ytor på den 

möjliga delen av fasaden då det finns många balkonger. För att kunna installera solpaneler där 

skulle det krävas någon specialutrustning och kanske specialmått på solpaneler. 

Solinstrålningen kan även komma att skuggas av balkongerna. 
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4.3.3 Balkong 

Fastighetens balkonger, utmärkt B i figur 4.1, är slitna och en renovering är förestående. På 

balkongerna är det i första hand balkongskärmarna som skulle kunna vara en lämplig plats för 

integrering. Då det ändå kommer ske ett framtida byte av material i balkongskärmarna så 

skulle integration av solpaneler kunna ske i dessa. Solpaneler skulle kunna ersätta bräder och 

skärmar vilket skulle resultera i att en investering av material skulle minska. Balkongernas 

läge är i sydvästlig riktning och potentiella solpaneler skulle monteras i vertikalt läge. Det 

skulle även gå att placera solpaneler ovanpå balkonerna då det finns ett utskjutande plant tak. 

För att placera solpaneler ovanpå balkongerna så behövs någon form av ställning så att en 

optimal vinkel erhålls, även ett bygglov skulle behöva sökas för denna montering då en 

förändring i fasaden görs. Då bygglov tillkommer och ytan är snarlik takalternativet kommer 

dock inga beräkningar ske för dessa ytor, därför gjordes enbart beräkningarna på 

balkongskärmarna. Figur 4.3 nedan visar hur en eventuell montering kan se ut. 

 

Figur 4.3, Fotomontage på eventuell anläggning på fastighetens balkonger. Foto: André Larsson.  
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4.3.4 Övrigt 

Det är även möjligt att placera solpaneler på fasaden i en position direkt mot söder men då 

måste vissa förändringar i fasaden göras. Detta går att göra på långhusens sydligaste delar, 

mellan trapphusens utbyggnader och fasaden. Dessa placeringar kräver en speciell montering 

som håller uppe solpanelerna och med detta tillkommer ytterligare kostnader. Priset på 

monteringsanordningen är oklar, därför räknas inte den med i de ekonomiska kalkylerna för 

anläggningsförslaget. Detta är en fördel för detta förslag då anläggningarna senare jämförs 

rent ekonomiskt. Då förändringar görs på fasaden som förändrar dess utseende måste en 

ansökan om bygglov göras. Senare i rapporten nämns detta alternativ som vinkelsidan. Ett 

monteringsförslag visas i figur 4.4. 

 

Figur 4.4, Fotomontage på eventuell anläggning på vinkelsidan. Foto: André Larsson. 
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Även en motering på den nya kyrkbyggnaden (E) och på den låga byggnaden (D) är möjlig. 

På dessa två tak skulle det gå att få en optimal vinkel och orientering på solpanelerna. Men 

som nämnts tidigare så skulle det behövas bygglov och någon form av ställning som lyfter 

upp panelerna mot solen från taket. Detta kommer att medföra skuggor på taket bakom 

solpanelen. Det behövs därför ett visst avstånd till bakomvarande rad solceller för att dessa 

inte skall bli skuggade. Som tidigare berörts kan dock även dessa ytor komma att skuggas 

under förmiddagen av den stora huskroppen. Dessa faktorer gör att ytorna inte ses som något 

alternativ och några beräkningar kommer inte att ske på dessa tak. Ytorna ses i figur 4.5 och 

4.6.  

 

Figur 4.5, Nya kyrkbyggnaden. Foto: André Larsson. 

 

Figur 4.6, Låga byggnaden.  Foto: André Larsson. 
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5 Dimensioneringar 

5.1 Förutsättningar 

Då fastigheten nyligen installerat fjärrvärme är det svårt att veta dess verkliga elanvändning 

på sommaren. Elanvändningen bör, som tidigare har tagits upp i kapitlet 4.2 

Energianvändning, ligga mellan 20-40 kW. Det har valts att räkna med sex olika 

dimensioneringsalternativ. Anledningen till att det är sex olika alternativ är för att ge en god 

överblick för framtida investeringar. Bland de sex alternativen finns fyra olika storlekar av 

installationer på taket, 50 kWp, 40 kWp, 20 kWp och 5 kWp. Dessa storlekar har valts med 

tanke på fastighetens elanvändning och även för att kunna ge en bredare förslagsbild med de 

mindre anläggningarna. 50 kWp-anläggningen har valts för att den anläggningen kommer 

klara behovet och leverera ut el på nätet de bästa dagarna under sommaren. 40 kWp-

anläggningen har valts för att den troligtvis kommer klara en stor del av behovet de bästa 

dagarna under sommaren men inte leverera ut så mycket el på nätet. 20- och 5 kWp-

anläggningarna har valts för att ge en viss elproduktion men inte så stor ekonomisk 

påfrestning. Då fastigheten ska renoveras söktes alternativ till byggnadsintegrering för att 

kunna reducera kostnaden på anläggningen. Det har därför gjorts ett alternativ på 

balkongskärmarna och ett på ”vinkelsidan” mellan trapphuset och balkong med direkt 

söderläge, vardera på 2,46 kWp. Det har även gjorts ett sjunde alternativ för att kunna ge en 

referensproduktion till balkongen och vinkelsidan, alternativet är lika stor som de andra små 

anläggningarna d.v.s. 2.46 kWp. Men det är monterat på taket med en lutning på 16˚ och 

orientering mot sydväst.  

Takalternativen är beräknade med en montering av solpanelerna på fastighetens sydvästligaste 

snedtak. Solpanelerna kommer att läggas direkt på taket för att undvika bygglovsansökan, 

solpanelerna kommer då få en lutning på ca 16˚. Orienteringen är 45˚ från söder mot väst 

alltså sydväst.  

Balkongalternativet beräknas med en lutning på 90˚, med samma orientering som 

takalternativet. Vinkelsidan beräknas med en lutning på 90˚ men med en orientering rakt mot 

söder.  

Tabell 5.1, För att få fram storleken på anläggningarna har ett medelvärde på 8 m² ≈ 1 kWp använts. Källa:[L].   

 

  

50kWp 40kWp 20kWp 5kWp 2,46kWp

400m² 320m² 160m² 40m² 20m²
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5.2 Beräkningar 

Samtliga beräkningar har gjorts med hjälp av ett program på internet. I programmet matas det 

in plats, orientering, lutning, typ av solpanel, förluster och vilken solinstrålningsdata det skall 

göras beräkningar på. Det går att använda två olika typer av solstrålningsdata, typen Climate-

SAF PVGIS rekommenderas eftersom den bygger på nyare data. Det andra alternativet är 

Classic PVGIS men det bygger på äldre och inte lika noggrann data. Informationen om 

strålningsdata med den rekommenderade typen bygger på verklig instrålning mätt med tre 

satelliter, vilket leder till att solistrålningen har stor noggrannhet. Programmet heter 

Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) och är framtaget av ”Europa 

kommissionen, Joint Research Centre Institute for Energy, Renewable Energy Unit” och finns 

på deras hemsida[17]. Arbetsgruppen har kontrollerat programmet med att göra egna 

beräkningar och kommit fram till att programmet är tillförlitligt, se bilaga 1 Beräkning av 

produktion 50kWp.  

I nästkommande sju kapitel beskrivs vad som matades in i programmet. Systemförlusterna 

antogs till 10 %, förluster i kablar och växelriktare. Tracking options används inte eftersom 

solpanelerna inte följer solen. Inte heller Horizon file används då solpanelerna sitter på taket 

och troligtvis inte kommer att skuggas.  

5.2.1 Tak 50kWp 

De parametrar som matades in i programmet för 

50kWp-anläggningen var:  

Radiation database (Instrålningsdatabas) = 

Climate-SAF PVGIS 

PV technology (Solpanelstyp) = Crystalline 

silicon  

Installed peak PV power kWp (Installerad effekt, 

kWp) = 50 

Estimated system losses % (Systemförluster %) 

= 10  

Mounting position (Monteringssätt) = Free-

standing 

Slope (Lutning i grader) = 16 

Azimuth (Orientering i grader) = 45  

Parametrarna Tracking options och Horizon file har inte använts.   

Genom dessa parametrar leverarar programmet bilaga 2, och ur denna kan bland annat utläsas 

den årliga energiproduktionen till 44 400 kWh. Diagramet ovan visar produktionen per 

månad.  

 

 

  

Diagram 5.1, Genererad energi per månad. Källa: 

Bilaga 2. 
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5.2.2 Tak 40kWp 

De parametrar som matades in i programmet för 40kWp-anläggningen var:  

Radiation database (Instrålningsdatabas) 

= Climate-SAF PVGIS 

PV technology (Solpanelstyp) = 

Crystalline silicon  

Installed peak PV power kWp 

(Installerad effekt, kWp) = 40 

Estimated system losses % 

(Systemförluster %) = 10  

Mounting position (Monteringssätt) = 

Free-standing 

Slope (Lutning i grader) = 16 

Azimuth (Orientering i grader) = 45  

Parametrarna Tracking options och 

Horizon file har inte använts.   

Genom dessa parametrar leverarar programmet bilaga 3, och ur denna kan utläsas den årliga 

energiproduktionen till 35 500 kWh. Diagramet ovan visar produktionen per månad.  

5.2.3 Tak 20kWp 

De parametrar som matades in i programmet för 20kWp-anläggningen var:  

Radiation database (Instrålningsdatabas) = Climate-SAF PVGIS 

PV technology (Solpanelstyp) = Crystalline silicon  

Installed peak PV power kWp (Installerad effekt, kWp) = 20 

Estimated system losses % (Systemförluster %) = 10  

Mounting position (Monteringssätt) = Free-

standing 

Slope (Lutning i grader) = 16 

Azimuth (Orientering i grader) = 45  

Parametrarna Tracking options och Horizon 

file har inte använts.   

Genom dessa parametrar leverarar programmet 

bilaga 4, och ur denna kan utläsas den årliga 

energiproduktionen till 17 700 kWh. 

Diagrammet till höger visar 

energiproduktionen per månad. 

 

  

Diagram 5.2, Genererad energi per månad. Källa: 

Bilaga 3. 

Diagram 5.3, Genererad energi per månad. Källa: 

Bilaga 4. 
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5.2.4 Tak 5kWp 

De parametrar som matades in i programmet för 5kWp-anläggningen var:  

Radiation database (Instrålningsdatabas) = Climate-SAF PVGIS 

PV technology (Solpanelstyp) = Crystalline silicon  

Installed peak PV power kWp (Installerad effekt, kWp) = 5 

Estimated system losses % (Systemförluster %) = 10  

Mounting position (Monteringssätt) = Free-standing 

Slope (Lutning i grader) = 16 

Azimuth (Orientering i grader) = 45  

Parametrarna Tracking options och 

Horizon file har inte använts.   

Genom dessa parametrar leverarar 

programmet bilaga 5, och ur denna kan 

utläsas den årliga energiproduktionen till 

4440 kWh. Diagrammet till höger visar 

produktionen per månad.   

 

 

5.2.5 Balkong 2,46kWp 

De parametrar som matades in i programmet för 2,46kWp-balkonganläggningen var:  

Radiation database (Instrålningsdatabas) = Climate-SAF PVGIS 

PV technology (Solpanelstyp) = Crystalline silicon  

Installed peak PV power kWp (Installerad effekt, kWp) = 2.46 

Estimated system losses % (Systemförluster %) = 10  

Mounting position (Monteringssätt) = Free-

standing 

Slope (Lutning i grader) = 90 

Azimuth (Orientering i grader) = 45  

Parametrarna Tracking options och Horizon 

file har inte använts.   

Genom dessa parametrar leverarar programmet 

bilaga 6, och ur denna kan utläsas den årliga 

energiproduktionen till 1650 kWh. 

Diagrammet till höger visar produktionen per 

månad.  

 

  

Diagram 5.4, Genererad energi per månad. Källa: 

Bilaga 5. 

Diagram 5.5, Genererad energi per månad. Källa: 

Bilaga 6. 
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5.2.6 Vinkelsidan 2,46kWp 

De parametrar som matades in i programmet för 2,46kWp-anläggningen på sidan var:  

Radiation database (Instrålningsdatabas) = Climate-SAF PVGIS 

PV technology (Solpanelstyp) = Crystalline silicon  

Installed peak PV power kWp (Installerad effekt, kWp) = 2.46 

Estimated system losses % (Systemförluster %) = 10  

Mounting position (Monteringssätt) = 

Free-standing 

Slope (Lutning i grader) = 90 

Azimuth (Orientering i grader) = 0  

Parametrarna Tracking options och 

Horizon file har inte använts.   

Genom dessa parametrar leverarar 

programmet bilaga 7, och ur denna kan 

utläsas den årliga energiproduktionen till 

1760 kWh. Digrammet till höger visar 

produktionen per månad.    

 

5.2.7 Tak 2,46kWp 

De parametrar som matades in i programmet för 2,46kWp-takanläggningen var:  

Radiation database (Instrålningsdatabas) = Climate-SAF PVGIS 

PV technology (Solpanelstyp) = Crystalline silicon  

Installed peak PV power kWp (Installerad effekt, kWp) = 2.46 

Estimated system losses % (Systemförluster %) = 10  

Mounting position (Monteringssätt) = Free-standing 

Slope (Lutning i grader) = 16 

Azimuth (Orientering i grader) = 45  

Parametrarna Tracking options och 

Horizon file har inte använts.   

Genom dessa parametrar leverarar 

programmet bilaga 8, och ur denna kan 

utläsas den årliga energiproduktionen till 

2180 kWh. Diagrammet till höger visar 

produktionen per månad.    

 

 

  

Diagram 5.6, Genererad energi per månad. Källa: 

Bilaga 7. 

Diagram 5.7, Genererad energi per månad. Källa: 

Bilaga 8. 
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5.3 Produktion 

Takberäkningarna gav följande resultat.  

 

Mest el genererades givetvis från den största anläggning, 50 kWp-anläggningen, den gav en 

beräknad elproduktion på 44 400 kWh per år. Med en total yta på ca 400 m² är det den största 

anläggningen det har gjorts beräkningar på. 40 kWp-anläggningen beräknas ge 35 500 kWh 

per år och kommer att vara ca 320 m². Anläggningen som producerar nästan 18 000 kWh är 

20 kWp-anläggningen och har en yta på ca 160 m². Den minsta av dessa fyra anläggningen är 

på 5 kWp, den beräknas ge ca 4400 kWh per år och kommer ha en yta på 40 m².  

Ur diagram 5.8 och 5.9 kan det utläsas att anläggningarna är linjära, 50 kWp-anläggningen är 

tio gånger större än 5 kWp-anläggningen. PVGIS-programmet kan därmed konstateras 

använda fasta parametrar, den enda parametern som varierar är toppeffekten och i och med 

det ytan. Det går också att se att storleken på anläggningen inte spelar någon större roll på 

vintern då solinstrålning är så pass låg, det är mellan mars och oktober som anläggningarna 

producerar största delen av sin produktion.  
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Diagram 5.8, Elproduktion per anläggning och år. Källa: 

Bilaga 2-5.  
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Diagram 5.9, Elproduktion per anläggning och månad. 

Källa: Bilaga 2-5.   
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Övriga anläggningar gav följande resultat av produktionen.  

 

Diagram 5.11, Elproduktion per anläggning och 

månad. Källa: Bilaga 6-8. 

Av dessa diagram ses hur varierad montering, orienteringen och lutningen på solpanelerna ger 

olika elproduktioner. Som tidigare nämnts så är det balkong- och vinkelsidan som är av störst 

intresse, då takberäkningen endast är gjord i referenssyfte. Det framgår här av diagrammen att 

elproduktionen ökar mer av en bra lutning, jämfört mot en bra orientering. Taket har en 

lutning på 16˚ och en orientering mot sydväst medan de två andra anläggningarna har en 

lutning på 90˚, en sydvästlig riktning på balkongen och en sydlig på vinkelsidan. 

Balkonganläggningen ger 1650 kWh per år den sämsta elproduktionen av dessa tre. Det kan 

förklaras med att vinkeln och orienteringen tillsammans ger det förhållande som är längst från 

de optimala i dessa tre fall. Vinkelsidan kommer producera mer än balkongen, med sina totalt 

1760 kWh. Dock kommer balkongen ge mer produktion under perioden maj till juli jämfört 

med vinkelsidan. Detta beror på att solens bana på sommaren är så pass hög att vinkelsidan 

kommer ha en för stor vinkel från solen mitt på dagen. Balkongen kommer dock få en bättre 

solinstrålning på eftermiddagen på grund av orienteringen. Den kommer därför att ge en 

högre produktion under sommaren. På takanläggningen har beräkningar gjorts, som gav en 

elproduktion på 2200 kWh, för att kunna ge en referenspunkt till balkong- och vinkelsida. 

Den kan därmed visa genom den bättre vinkeln, jämfört med de andra 2,46 kWp-

anläggningarna, att takalternativen kommer ge en större elproduktion.  
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Diagram 5.10, Elproduktion per anläggning och år. 

Källa: Bilaga 6-8. 



31 

 

6. Ekonomi 

6.1 Finansieringsmöjlighet 

Det finns många olika sätt att finansiera en solpanelsanläggning på, antingen har köparen alla 

pengar och kan betala kontant vid inköp, detta blir alltid billigast eftersom investeraren slipper 

ta lån. Finns inget eget kapital måste köparen ta ett lån för att kunna investera i en anläggning, 

då spelar ränta och inflation in. Bidrag kan även sökas till en solcellsanläggning och då blir 

det genast en mycket lönsammare affär. Det spelar ingen roll om investeraren behöver låna 

pengar eller om pengar finns, det går att söka bidrag i båda fallen. En annan typ av 

finansieringsmöjlighet är om en ekonomiskförening bildas av medlemar i Kornhill. Om detta 

är ett intressant alternativ bör medlemmarna ta kontakt med en bank för att få mer 

information. 

6.2 Bidrag 

Det finns ett statligt bidrag att söka för solcellsanläggningar, men även för kombisystem med 

solceller och solfångare. Detta stöd går att få för anläggningar som har installerats och 

slutförs. Bidraget är i dagsläget på maximalt 45 % av investeringskostnaden, eller max på    

40 000 kr plus moms per installerad kWh och max 1,5 miljoner kr per anläggning. Under 

2012 finns det 60 miljoner kr att söka varav 2,7 miljoner kr går till Hallands län. Bidraget är 

inte lätt att få, när pengarna för år 2012 skall börja delas ut kommer ansökningar som ligger 

kvar från föregående år att behandlas först. En anläggning behöver bara vara projekterad för 

att bidrag ska kunna sökas. Efter att bidrag har sökts hamnar den sökande i ett kösystem, som 

tidigare nämnts får de som väntat längst pengarna först när staten delar ut bidraget. 

Projektören bör alltså vänta med byggnationen tills bidraget har blivit bekräftat av utdelaren 

länsstyrelsen[18]. När installationen av solpaneler på Kornhill skall ske är inte bestämt, det 

kommer antagligen inte att ske under utdelningen av 2012 års bidragspengar. När det är 

aktuellt att projektera för solpaneler på Kornhill är det läge att se vilka bidrag som finns 

tillgängliga.  

Det har under arbetets gång framkommit att Kornhill har försökt att få bidrag till en 

solpanelsanläggning som var planerad att byggas det andra halvåret 2010. Ansökan var på en 

anläggning vars storlek var på 15 kWp. Anläggningen beräknades kunna leverera 14 000 kWh 

per år. Mer information om ansökan kan utläsas i bilaga 9. Anläggningen som var planerad 

och som föreningen sökte bidrag för skulle kosta 750 000 kr. Bidraget var sökt för 60 % av 

totalinvesteringen. 750 000 kr var ett bra marknadspris för en anläggning på 15 kWp för två år 

sedan, med tanke på att priset sjunkit med 50 % på de senaste två åren, se kapitel 3.3. 

Då Kornhill är en ideell förening så kan de inte ansöka om ROT-avdrag, detta går endast för 

privatpersoner. Privatpersoner kan ansöka om max 50 000 kr i avdrag[19]. 
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6.3 Kostnadsförslag 

När det skapades en bild av priset på marknaden så kontaktades följande solpanelsföretag: 

Directenergy, Exotech och Ecosupplies. Ecosupplies var billigast, dock levererar de inte en 

färdig anläggning. Ecosupplies tillverkar solpaneler medan Directenergy och Exotech köper 

in färdiga solpaneler till sina projekt. De två senare företagens kostnadsförslag blir 

följaktligen dyrare. Se kostnadsförslag i tabell 6.1. 

Tabell 6.1, Olika företags priser på solpaneler. Källa: [M,N,O]. 

Företag Kostnad på solpaneler Totalkostnad 

Ecosupplies 9.31 kr/W (7.45 kr/W) Saknas 

Directenergy 9.37 kr/W (7.5 kr/W) 21.25 kr/W 

Exotech 15 kr/W (12 kr/W) 27.5 kr/W 

 

Kostnaderna är cirkapriser som gavs av företagen, priset utan parentes är inklusive Moms. 

Några ytterligare kostnadsförslag har inte tagits fram, då det inte bedömts nödvändigt för en 

tydligare marknadsbild. Samt att markandspriserna troligtvis kommer att ha försändrats vid en 

möjlig installation. Eftersom Directenergy och Ecosupplies var någorlunda lika varandra, i 

varje fall solpanelspriset, och Exotech var lite dyrare så har beräkningarna gjorts enligt 

Directenergys pris. Den totala kostnaden är exkluderad eventuell service mm. I kapitel 6.3.2 

till 6.3.4 berörs de anläggningar som är av störst relevans för Kornhill, då dessa tre 

anläggningarna skulle kunna byggas. I kapitel 6.3.5 tas samtliga projekterade anläggningar 

upp. 

6.3.1 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden är en metod som beräknar lönsamheten för en investering. Varje års 

skillnad mellan inkomster och utgifter räknas sedan om till vad de är värda idag. Detta görs 

med alla år under investeringens livslängd. Då fås ett slutgiltigt värde som heter 

Kapitalvärde
17

, är detta positivt är investeringen lönsam, är den negativ är investeringen inte 

lönsam. Mer om hur uträkningar görs med denna metod ses i bilaga 9.  

6.3.2 Kostnad med lån, 40 kWp-anläggningen 

40 kWp-anläggningen kommer att generera 35 500 kWh per år. Anläggningen är beräknad att 

kosta 850 000 kr. Under 20 år kommer denna anläggning göra en total besparing på ca       

567 400 kr. Detta är uträknat med hjälp av nuvärdesmetoden. För att se fullständig uträkning 

se bilaga 10. Kapitalvärdet på denna anläggning blir totalt -282 600 kr.   

6.3.3 Kostnad med lån, 20 kWp-anläggningen 

Den lite mindre anläggningen som är beräknad till 20 kWp kommer att generera 17 700 kWh 

per år. Beräkningarna i detta exempel och nästa är räknade på samma sätt som 40 kWh 

anläggningen, för förklaring se bilaga 9. Anläggningen är beräknad att kosta 425 000 kr, och 

kommer under 20 år att ge en besparing på 283 700 kr. För denna anläggning är kapitalvärdet 

cirka -141 000 kr.  

                                                 
17

 Kapitalvärde, förväntat nuvärde av framtida inkomster och utgifter. 
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6.3.4  Kostnad med lån, 5 kWp-anläggningen 

5 kWp-anläggningen är beräknad att generera 4400 kWh per år. Kostnaden på anläggningen 

blev 106 000 kr och ge en besparing på cirka 70 000 kr under 20 år. Kapitalvärdet på 

anläggningen blev cirka -36 000 kr.  

6.3.5 Kostnad med lån, alla anläggningar 

Tabell 6.2, De olika anläggningarnas nyckeltal, ungefärliga värden. Se bilaga 2-8 och 10.  

Anläggning 

(kWp) 

Produktion 

(kWh/år) 

Investering (kr) Besparing (kr) Kapitalvärde 

(kr) 

50 44 357 106 2500 709 570 -352 930 

40 35 471 850 000 567 400 -282 600 

20 17 737 425 000 283 700 -141 300 

5 4335 106 250 70 000 -36 000 

2,46 Balkong 1650 52 275 26 400 -26 000 

2,46 Vinkelsida 1761 52 275 28 000 -24 000 

2,46 Tak 2182 52 275 35 000 -17 400 

 

Samtliga anläggningar är uträknade på samma sätt som 40 kWp-anläggningen, se bilaga 9. 

Produktionen har tagits från respektive anläggningsberäkning, se kapitel 5.2.1 till 5.2.7. För 

att anläggningar med ett negativt kapitalvärde skall bli lönsamma, d.v.s. få ett positivt 

kapitalvärde, behövs ett bidrag för respektive anläggning med samma storlek som 

kapitalvärdet.  

6.3.6 Payoffmetod 

Enligt payoffmetoden så divideras den totala investeringskostnaden med den årliga 

inkomsten, i detta fall den årliga besparingen. Följande exempel är på 40kWp-anläggningen. 

                      ⁄  
       

      
         

Denna metod bygger helt på att investeringskostnaden kan betalas utan lån, samt att inflation 

och prisökning inte räknas med i beräkningarna. Det har därför bara gjorts beräkning på en 

anläggning.  
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Ur diagram 6.1 kan det avläsas att det börjar bli lönsamt att investera i solpaneler utan bidrag. 

Uträkningar till diagrammet finns i bilaga 12. 

 

Med hjälp av Solarbuzz statistik ur diagram 3.1 och med hjälp av känd elprishöjning från 

Nordpool har diagram 6.1 tagits fram. Fram till år noll, vilket är årsskiftet 2011-2012, är det 

kända värden. Efter år noll är det uppskattade värden som är representerade i grafen. Den 

bruna linjen representerar solpanelers prisutveckling där den fram till år noll följer Solarbuzz 

statistik. Efter år noll är den bruna linjen ett snittvärde på föregående års prisutveckling, linjen 

är även anpassad med en lutning som är mer trolig genom att lutningen har halverats mot det 

snittvärde som erhållits från de tio föregående åren. Detta är gjort då prisutvecklingen 

antagligen kommer stanna av och de senare årens sjunkande prisutveckling är inte trolig i 

framtiden. Dock så kommer verkningsgraden att öka i framtiden, därför kommer lutningen på 

kurvan att fortsätta. Vid linjens senare år kommer linjen troligtvis att plana ut. Den gröna 

linjen fram till år noll är den faktiska prisökningen på Kornhills köpta el. Efter år noll är den 

undre gröna linjen elprisökningen uträknad med hjälp av bankers rekommenderade 

elprisökning på två procent. Den övre gröna linjen efter år noll är ett snitt på den faktiska 

elprisökningen innan år noll på den gröna linjen, detta för att komma lite närmre den troliga 

prisökningen. Hela linjen bygger på en payoff kalkyl på 20 år i varje punkt. Både den blåa och 

den röda linjen är uppbyggd på samma sätt som den gröna. Det enda som skiljer dem åt är att 

den blåa har beräknats med en payoff kalkyl på 15 år och den röda på 10 år. 

  

Diagram 6.1, Beskriver när det blir lönsamt att investera i en 

solcellsanläggning, med hjälp av payoffmetoden. Då år noll är 

årsskiftet mellan åren 2011-2012. Se bilaga 12. 
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6.3.7 Ekonomisk sammanfattning 

Alla anläggningarna visar på ett negativt kapitalvärde, vilket betyder att en investering med 

lån i någon utav anläggningarna inte blir lönsamt. Det skall även tilläggas att i beräkningarna 

har inga service- eller reparationskostnader räknats med, vilket leder till att kapitalvärdet 

kommer att bli ytterligare negativt om en mer realistisk kalkyl görs. 

För att anläggningen fortare ska gå ihop ekonomiskt bör den inte leverera ut el på elnätet, i 

fall inte någon större utsträckning. Elen som levereras ut på nätet ger inte samma avkastning 

per kWh som den el som potentiellt slipper bli köpt. Säljs den producerade elen fås inte 

mycket mer än Nordpools spotpris vilket ligger runt 0,54 kr/kWh. Elen fastigheten köper från 

HEM kostar ca 1,3 kr per kWh. Används följaktligen elen internt så kommer anläggning att 

snabbare bli lönsam. Detta måste tas i åtanke då storleken väljs på anläggningen. Installeras 

en för stor anläggning i förhållande till fastighetens energianvändning kommer den inte att bli 

lika lönsam som en anläggning som klarar att generera lite under fastighetens elbehov.  

Graferna i diagram 6.1 visar att det inom en snar framtid blir lönsamt att investera i en 

solpanelsanläggning om pengar inte behöver lånas. Med bidrag så kommer anläggningarna att 

betala sig snabbare.    
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7. Resultat 

De solpaneler som är vanligast på marknaden idag är kristallinaceller och tunnfilmsceller. 

Kristalinaceller kan delas upp i två typer monokristallina och polykristalina, de har 

tillsammans en marknadsandel på 80-90 %. Verkningsgraden på kristallinaceller ligger mellan 

11-17 %. Tunnfilmsceller är betydligt billigare än kristallinaceller men de har en lägre 

verkningsgrad, fyra till tio procent. Det bedrivs mycket forskning inom solcellsområdet, bland 

annat på nanoceller och grafenceller. De spås om några år bli nästa stora inom 

solcellsbranschen.  

För att solpanelerna ska kunna kopplas till ett nät så behövs kraftelektronik i form av 

växelriktare. Dessa, som all annan kraftelektronik, föråldras och är då den kritiska 

komponenten i ett solpanelsystem. Ska det levereras el till det lokala elnätet behövs en 

elmätare som mäter både elen som köps och elen som genereras.  

Solinstrålningen i Halmstad är cirka 1100 kWh/m
2
, år. Jämförs detta värde med t.ex. delar av 

Sahara som har en solinstrålning på 3400 kWh/m
2
, år kan den stora skillnaden i placering 

belysas. Sverige begränsas genom solens instrålning över årstiderna, under sommaren sker 

största produktionen från en potentiell anläggning. Detta är en begränsning då det installeras 

solpaneler i Sverige. 

Även solpanelernas orientering och lutning har stor betydelse för hur mycket el de kommer att 

producera. En optimal montering i Halmstad är med en lutning på 38˚ och med en riktning 

rakt mot söder. De största ytorna, som det har gjorts beräkningar på, är placerade mot sydväst. 

Monteras solpanelerna med riktning mot sydväst kommer produktionen minska med ca tio 

procent.  

På fastigheten Kornhill finns många ytor som är möjliga för placering av solpaneler. Några av 

de ytor som har undersökts för montering av en anläggning är olika takytor, balkonger och 

fasadplaceringar. Beräkningar gjordes med hjälp av ett program som det Europeiska institutet 

för energi och transport har utvecklat, PVGIS. Egna beräkningar har jämförts med uträkningar 

från PVGIS för att kontrollera programmets trovärdighet, vilket bevisade att programmet 

fungerade bra. Alla beräkningar på potentiella anläggningar valdes därför att göras i PVGIS. 

Alla anläggningar gjordes med solceller av kristallintyp. På taket valdes att ha fyra 

anläggningar 50 kWp, 40 kWp, 20 kWp och 5 kWp. Dessa takanläggningar lades direkt på 

taket med en 16˚ lutning och med en orientering mot sydväst. De gav följande produktion 44 

400 kWh, 35 500 kWh, 18 000 kWh och 4400 kWh. På balkongerna valdes en anläggning 

med en storlek av 2,46 kWp för att göra beräkningar på. Denna anläggning beräknades med 

en 90˚ lutning och med en orientering mot sydväst. Den gav en produktion på 1650 kWh. 

Fasadplacerade anläggningar begränsas av balkonger men en placering på fastighetens hörn 

beräknades, vinkelsidan. Med en vinkel på 90˚ och en orientering rakt mot syd gav den 2,46 

kWp stora anläggningen en produktion på 1760 kWh. Anläggningarnas produktion i kWh 

avser per år.    
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Fastigheten Kornhill använde 288 MWh el under år 2011. Samma år i september installerades 

det fjärrvärme i fastigheten. Denna elanvändning kommer därmed troligtvis bli mindre under 

kommande år, då fastigheten tidigare värmdes med direktverkande el. Eleffektbehovet i 

byggnaden har till följd av fjärrvärmeinstallationen minskat. I rapporten har det jämförts en 

period i januari 2011 och en i januari 2012. Ur diagrammen går det att avläsa att det totala 

eleffektbehovet har sjunkit med ungefär 20 kW. I diagram 4.1 ligger topparna mellan 60 och 

40 kW och i diagram 4.2  mellan 40 och 20 kW.  De största topparna på dagarna uppgår i 

dagsläget till maximalt 40 kW och byggs en anläggning med större kWp än detta toppvärde 

kommer anläggningen kunna leverera ut eleffekt på nätet. Är anläggningen mindre än 40 kWp 

kommer anläggningens genererade eleffekt antagligen förbrukas internt.  

Till en följd av fastighetens storlek och höga elförbrukning har de ett mer förmånligt elpris i 

jämförelse med t.ex. villor. Detta elpris kvarstår efter fastighetens installation av fjärrvärme 

då de fortfarande har en tillräckligt hög elanvändning. Detta elpris påverkar den ekonomiska 

beräkningen genom att detta är priset som fastigheten slipper köpa el för då de kan producera 

den själv, anläggningens återbetalningstid sjunker således med ett ökat elpris. Kornhill 

kommer fortfarande att ha ett så pass stort elbehov så de fortfarande kommer att få HEMs 

låga elpris.   

Enligt de ekonomiska beräkningarna som gjorts med hjälp av nuvärdesmeteoden så kommer 

anläggningarna som dimensionerats inte att vara lönsamma. Detta beror mycket på att det 

räknats med en elprisökning på endast två procent, vilket gjordes för att det är vad bankerna 

kräver. Och eftersom Korhill hade tänkt låna pengar till anläggningen så blev det ett verkligt 

resultat på så sätt. Görs det istället en uträkning som inte tar hänsyn på varken ränta, 

elprisökning eller inflation så blir 40 kWp-anläggningen återbetald på cirka 18,5 år. 

Resultaten från de ekonomiska beräkningarna visar att det är bättre att investera i en 

anläggning om pengar till investeringen inte behöver lånas, men också att det börjar bli 

lönsamt att investera även med lånade pengar.  
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8. Diskussion 

Resultatet av arbetet blev som väntat inte ekonomiskt lönsamt med ett lån som finansiering. 

En anläggning som betalas direkt är i dagsläget lönsam vilket vi inte visste innan arbetets 

start. Konstateranden som gjorts efter arbetets gång är att solcellers verkningsgrad måste öka 

och priserna måste sjunka. Någon gång i den närmsta framtiden kommer dessa parametrar att 

uppfyllas och solpaneler kommer bli ekonomiskt försvarbara. Genom att de blir det kommer 

efterfrågan att öka och därmed sjunker priset än mer. Kommer solpaneler bara över denna 

gräns kommer marknaden att explodera. Detta kan gå snabbt om Sverige väljer att införskaffa 

nettoavräkning. Eftersom marknaden är på väg mot denna brytpunkt ser vi en god framtid för 

solel.  

Utvecklingen på priset går även att se på den anläggningen som Kornhill tidigare sökt bidrag 

för. Den anläggningen skulle kostat 750 000 kr med en storlek på 15 kWp. En sådan 

anläggning skulle i dagsläget kosta cirka 320 000 kr.  

Det spelar ingen roll hur stor anläggning Kornhill kommer bygga om de tar lån. Bygger de en 

anläggning som levererar ut effekt på nätet kommer anläggningen troligtvis inte återbetala sig 

lika snabbt som den skulle gjort om elen bara användes internt. Den övre gränsen för att en 

potentiell anläggning som ska bli lönsam och återbetala sig så snabbt som möjligt ligger alltså 

på ca 40 kWp och den undre gränsen ligger på vad en växelriktare har för toppeffekt. 

En annan sak som är värd att notera är att normalt underhåll kan skötas av fastighetens 

vaktmästare, för att slippa ytterligare underhållskostnader. Om det skulle uppkomma tekniska 

problem så måste förstås kompetent personal anlitas. Vid köp av anläggning bör Kornhill vara 

noga med att jämföra garantier och försöka få så långa som möjligt. Solcellerna bör även vara 

certifierade enligt något känt organ och även personalen som utför installationen bör vara 

ackrediterad.    

Då även placeringen av anläggningen spelar stor roll för effektuttaget rekommenderar vi en 

placering på det sydligaste snedtaket, i första hand då det har de förmånligaste effektutbytena. 

Om detta tak inte räcker till finns det ett likadant på norrsidan av byggnaden. Dessa tak är 

tillräckligt stora för att den största anläggningen ska få plats utan problem, då taken 

tillsammans har en area på ca 760 m
2
. Genomför Kornhill den tänkta renoveringen av taket 

kan en höjning av vinkeln på taket vara till fördel för solpaneler, även tidigare nämnda 

luftledningar och ventilationsrör kan monteras om vid samma tillfälle. Detta bör Kornhill ha i 

åtanke vid en eventuell renovering.  
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9. Slutsats 

Lutning och orientering på solpanelerna spelar stor roll för hur mycket de kommer att 

producera och på så sätt hur lönsam en anläggning blir. Även räntan och elprisökningen som 

används i de ekonomiska beräkningarna har stor betydelse om en anläggning blir lönsam. 

Med de typer av solpaneler som finns på marknaden idag och med deras verkningsgrad är det 

svårt att få en solpanelsanläggning lönsam utan bidrag, detta trots att priserna har sjunkit med 

cirka 50 % de senaste åren. Så som det ser ut i dagsläget rekommenderar inte arbetsgruppen 

Kornhill att investera i en solpanelsanläggning utan bidrag. Arbetsgruppen rekommenderar 

föreningen att vänta ett par år och gör nya beräkningar på en anläggning med framtidens 

prestanda och pris på solpaneler.   

 

  



40 

 

10. Referenser 

Litteratur 

[1] E, Lorenzo. Solar electricity: engineering of photovoltaic systems. Sevilla. Progensa. 

1994. 

[2] Sidén, Göran. Förnybar Energi. Lund. Studentlitteratur. 2009. 

[21] Andrén, Lars. Solenergi Praktiska tillämpningar i bebyggelse. AB Svensk Byggtjänst. 

2007.  

[23] Yard, Stefan. Kalkyler för investeringar och verksamheter. Lund. Studentlitteratur. 2001. 

Rapporter 

[20] http://www.elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=11_49_ (2012-03-24 16.30) 

Webbsidor 

[3] http://www.solarbuzz.com/going-solar/understanding/technologies (2011-11-29 18.15) 

[4] http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken/Hur-fungerar-solcellen1/ (2011-11-

29 19.00) 

[5] http://energilexikon.svenskenergi.se/wiki/Tunnfilmscell (2011-11-29 19.40) 

[6] http://energilexikon.svenskenergi.se/wiki/Amorft_kisel (2011-11-29 18.40) 

[7] http://ctsweden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=48947:norge-

solcellsnaeste-i-norden&catid=29:nyheter&Itemid=171 (2011-12-07 11.12) 

[8] http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Moduler (2012-04-17 12.00) 

[9] http://www.ne.se/lang/grafen (2012-03-24 15.30) 

[10] http://www.pac.uu.se/Fysikalisk_kemi/Forskningsomraden/Molekyl%C3%A4ra+nano-

solceller+och+fotolelektrokemi/Introduktion%3A%3A_Nanosolcell_harmar_fotosyntes/ 

(2012-03-11 11.50) 

[11] http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/viktigt-genombrott-for-fornyelsebara-energikallor-

1.307738 (2012-04-17 09.00) 

[12] http://www.hem.se/extra/pod/?id=1066&module_instance=1&action=pod_show (2012-

03-11 12.20) 

[13] http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Broschyr_Vind-solel.pdf (2011-

12-07 18.01) 

[17] http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# (2012-02-02 10.15) 

[18] http://energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-

solceller/ (2011-12-15 11.00) 

http://www.elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=11_49_
http://www.solarbuzz.com/going-solar/understanding/technologies
http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken/Hur-fungerar-solcellen1/
http://energilexikon.svenskenergi.se/wiki/Tunnfilmscell
http://energilexikon.svenskenergi.se/wiki/Amorft_kisel
http://ctsweden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=48947:norge-solcellsnaeste-i-norden&catid=29:nyheter&Itemid=171
http://ctsweden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=48947:norge-solcellsnaeste-i-norden&catid=29:nyheter&Itemid=171
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Moduler
http://www.ne.se/lang/grafen
http://www.pac.uu.se/Fysikalisk_kemi/Forskningsomraden/Molekyl%C3%A4ra+nano-solceller+och+fotolelektrokemi/Introduktion%3A%3A_Nanosolcell_harmar_fotosyntes/
http://www.pac.uu.se/Fysikalisk_kemi/Forskningsomraden/Molekyl%C3%A4ra+nano-solceller+och+fotolelektrokemi/Introduktion%3A%3A_Nanosolcell_harmar_fotosyntes/
http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/viktigt-genombrott-for-fornyelsebara-energikallor-1.307738
http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/viktigt-genombrott-for-fornyelsebara-energikallor-1.307738
http://www.hem.se/extra/pod/?id=1066&module_instance=1&action=pod_show%20
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Broschyr_Vind-solel.pdf
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
http://energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/


41 

 

[W] http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-environment/module-prices 

(2012-02-13 13.50) 

[19]http://www.skatteverket.se/ (2012-03-24 12.00) 

[22] http://www.pvesweden.se/wp-content/uploads/2009/11/Data-sheet-Value-Poly-6-

20110720.pdf (2012-03-25 10.00) 

Personlig kontakt   

[14] Sven-Ingvar Pettersson (2011-11-30)  

[16] Göran Sidén (2011-12-05) 

[15] Per Persson (2012-01-17)  

Ecosupplies (2012-01-05) 

Directenergy (2012-01-07) 

Exotech (2012-01-08) 

Figur 

[A] http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/_pix/DOE_solar_cell.gif (2011-11-29 19.58) 

[B] http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Moduler (2012-04-23 14.00) 

[E] http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Broschyr_Vind-solel.pdf (2012-04-

03 12.00) 

[F] http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/pvgis_solar_optimum_SE.png (2012-02-02 

10.00).  

PVGIS © European Communities, 2001-2008 

Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity 

generation in the European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 

1295–1305, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/. 

[H] Dick Sahlman (Ritningar på fastigheten) (2011-12-07)  

[I] www.hem.se Mina sidor 

Diagram 

[C] http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-environment/module-prices 

(2012-04-03 12.00) 

[D] http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/markets-growth/market-growth (2012-04-03 

12.00) 

[J] http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur (2012-04-03 10.00) 

http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-environment/module-prices
http://www.skatteverket.se/
http://www.pvesweden.se/wp-content/uploads/2009/11/Data-sheet-Value-Poly-6-20110720.pdf
http://www.pvesweden.se/wp-content/uploads/2009/11/Data-sheet-Value-Poly-6-20110720.pdf
http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/_pix/DOE_solar_cell.gif
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Moduler
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Broschyr_Vind-solel.pdf
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/pvgis_solar_optimum_SE.png
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
http://www.hem.se/
http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-environment/module-prices
http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/markets-growth/market-growth
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur


42 

 

[K] http://www.scb.se/Statistik/EN/EN0301/2012M02/Manadsvarden_apr2004_(jan1996)-

feb2012.xls (2012-04-03 12.30) 

Tabeller 

[G] Göran Sidén 

[L] Per Persson 

[M] Ecosupplies (2012-01-05) 

[N] Directenergy (2012-01-07) 

[O] Exotech (2012-01-08) 

Bilagor 

[21] Andrén, Lars. Solenergi Praktiska tillämpningar i bebyggelse. AB Svensk Byggtjänst. 

2007.  

[22] http://www.pvesweden.se/wp-content/uploads/2009/11/Data-sheet-Value-Poly-6-

20110720.pdf (2012-03-25 10.00) 

[23] Yard, Stefan. Kalkyler för investeringar och verksamheter. Lund. Studentlitteratur. 2001. 

 

 

  

http://www.scb.se/Statistik/EN/EN0301/2012M02/Manadsvarden_apr2004_(jan1996)-feb2012.xls
http://www.scb.se/Statistik/EN/EN0301/2012M02/Manadsvarden_apr2004_(jan1996)-feb2012.xls
http://www.pvesweden.se/wp-content/uploads/2009/11/Data-sheet-Value-Poly-6-20110720.pdf
http://www.pvesweden.se/wp-content/uploads/2009/11/Data-sheet-Value-Poly-6-20110720.pdf


43 

 

11. Bilagor 

Beräkning av produktion 50kWp     Bilaga 1  

Det har gjorts beräkningar enligt nedanstående tabeller[21], detta för att verifiera att PVGIS 

programmet fungerar tillförlitligt. Vi har valt att ha vår planerade 50kWp anläggning som en 

referens.   

Den årliga solinstrålningen    togs från figur 3.6 i kapitel 3.4.3.   

          
     ⁄   

Aktiva kisel ytan är totalt 1.46   

per panel, vi har 213 solpaneler i 

denna beräkning för att komma 

upp i 50kWp. Detta för att varje 

panel är på 235Wp[22].  

                           

Verkningsgraden på solpanelerna 

är 16 %.  

       

Eftersom   tabellen inte stämmer 

med vår plats optimala vinkel så 

räknade vi fram   . Vi tog 

differensen mellan vår optimala 

vinkel och takets verkliga lutning. 

38˚-16˚ = 22˚. För att få ett korrekt 

  så tog vi 45˚-22˚ = 23˚. Tas    

ut för vinkeln 23˚ så fås    till 

0.95.  

         

Ur tabellen fås med 45˚ förskjutning från söder    till 0.93.  

        

K3 kommer inte att användas då all el skall användas direkt. Ur tabellen togs    som 

högeffektiv växelriktare. Vilket ger 0.9 som   . Dagens växelriktare har upp mot 95 % 

verkningsgrad så även vår. För att räkna med effektförluster i kablage och dyigt har det 

räknats med 0.90 som   .   

        

 



 

 

Bilaga 1 

Formeln ger följande beräkning:  

                                              
  ⁄    

Räknas det för hand så får 50kWp anläggningen en produktion på 44100    
  ⁄  , med hjälp 

av PVGIS så får anläggningen en produktion på 44400    
  ⁄ , se bilaga 2.  Programmet 

kunde även ge oss månadsvärden på både solinstrålning och utvunnen energi. Detta skulle 

vara komplicerat och ta mycket tid att göra förhand, därför valdes beräkningar i PVGIS då det 

ansågs att var tillförlitligt nog.  

Genom beräkningar konstateras att i PVGIS så används en verkningsgrad på solcellerna på 16 

%, detta framgår inte på hemsidan. På hemsidan väljs endast solpanelstyp och ett medelvärde 

sätts alltså automatiskt på verkningsgraden till 16 %.  

  



 

 

Utdata ur PVGIS, 50kWp     Bilaga 2 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 



 

 

Utdata ur PVGIS, 40kWp    Bilaga 3

 

  



 

 

Bilaga 3 



 

 

Utdata ur PVGIS, 20kWp    Bilaga 4 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 



 

 

Utdata ur PVGIS, 5 kWp    Bilaga 5 

 

 



 

 

Bilaga 5 



 

 

Utdata ur PVGIS, 2,46 Balkong    Bilaga 6  

 

 



 

 

Bilaga 6 



 

 

Utdata ur PVGIS, 2,46 Vinkelsidan    Bilaga 7 
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Utdata ur PVGIS, 2,46kWp Takjämförelse    Bilaga 8 
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Kornhills ansökan om bidrag    Bilaga 9 

 

 



 

 

Bilaga 9 

 

 



 

 

Bilaga 9 

 

  



 

 

Nuvärdesmetoden     Bilaga 10  

Samma princip gäller för alla anläggningar, denna uträkning är på 40 kWp anläggningen.  

Elproduktion: 35 500    
  ⁄  

Elpris: 1,3      ⁄  

Ränta: 5,15 %  

Elprisökning: 2 %  

Inflation: 2 %  

Investeringskostnad: 850 000 kr 

Besparing i nutid = 1,3*35 500= 46 150kr. På denna summa spelar sedan inflation, ränta och 

bankräntan in, det blir olika värden för varje år. Alla besparingar blir sedan en 

nuvärdessumma för alla besparingar under 20 år på denna anläggning.  

För att räkna ut den ”nya” prisökningen, alltså den riktiga prisökningen där både inflation och 

prisökning spelar in, så ser formelen ut på följande sätt:  

                
               

              
    

      

      
       

I detta fall blir den reala prisökningen 0 eftersom prisökningen och inflationen är lika. Då är 

det bara bankräntan som spelar in på nuvärdessumman (NVS). Hade reala prisökningen varit 

t.ex. 3 % så måste en ny räntesats räknas fram, den spelar in både på bankräntan och reala 

prisökningen. Se exempel nedan:  

 

(
                

           
)
 

 

(
      

        
)
       

 

Nuvärdessumman räknas ut på följande sätt: 

               ∑               ∑                  

  

   

  

   

 

Till sist räknas kapitalvärdet (KV) ut, och det sker på följande sätt:  

                                                        

Resultat, när KV blir negativt så är inte investeringen lönsam. Blir den positiv så blir den 

lönsam. En sak som kan tilläggas är att denna beräkningsmetod säger bara om investeringen 

är lönsam eller inte, den säger inget om hur mycket som skall betalas tillbaka på lånet och när 

osv[23].   



 

 

Elprisökning ur diagram 4.3    Bilaga 11 

Spotpris år 2004 = 30öre/kWh 

Spotpris år 2011 = 60öre/kWh 

                           

 

  



 

 

-10 9890 kr/m²

-9 9160,9 kr/m²

-8 8268,96 kr/m²

-7 8355,9 kr/m²

-6 8452,5 kr/m²

-5 8355,9 kr/m²

-4 8259,3 kr/m²

-3 8243,2 kr/m²

-2 6375,6 kr/m²

-1 5474 kr/m²

0 4025 kr/m²

Analys av solpanelers utveckling    Bilaga 12 

 

För att kunna göra ett diagram som 

beskriver två olika typer av 

prisutvecklingar med olika grund 

enheter måste dessa först omvandlas 

till samma enhet. I det här fallet ska 

elprisutvecklingen i kr/kWh och 

solpanelsprisutvecklingen i €/W 

omvandlas till kr/m
2
. 

Den bruna linjen i diagrammet som 

beskriver solpanelspriset per kvadratmeter räknas ut först.  

Först räknas Wp ut för solpanelen per kvadratmeter. Varje solpanel har 1,46m
2
 solceller och 

en toppeffekt 235W. Samma solpaneler är använda som i bilaga 1.  

 

      
              

Sen togs värden ut för varje år ur Solarbuzz diagram 1 i rapporten och omvandlades till SEK 

med en valutakurs på 8.9 SEK/Euro. Dessa multiplicerades sedan med effekten per 

kvadratmeter. För att få med moms multipliceras dessa värden med 1,25. Då erhålls ett tal 

med enheten kr per kvadratmeter. Se exempel nedan. 

                                       

Detta görs för varje år för att få en tabell som kan föras in i 

diagrammet och ge den bruna linjen i diagrammet ovan. 

Tabellen till höger redovisar de utvärden som ges av 

ekvationen ovan. Där första kolumnen står för år tillbaka i 

tiden och den andra kolumnen står för pris per kvadratmeter. 

Det ska tilläggas att Solarbuzzs marknadsprisutveckling är 

ett pris på enbart solpaneler och dessutom ett medelvärde. 

Då arbetsgruppen tidigare räknat med ett lägre totalpris för 

installerad anläggning än vad Solarbuzz har för pris på 

endast solpaneler kommer detta att användas som ett pris för 

total anläggning.   

Den bruna linjen efter år noll är ett halverat medelvärde för att ge en troligare prisutveckling, 

eftersom prisutvecklingen har varit väldigt kraftig och en fortsatt sådan inte är särskilt trolig 

valdes en linje med en mindre lutning. Dock så kommer verkningsgraden på solpaneler 

troligtvis att öka.  Denna lutning är en uppskattning som arbetsgruppen gjort. Linjen efter år 

noll kan fås genom formeln    
   

 
      . Denna linje skulle kunna få en ännu mindre 

lutning då framtiden är mycket ovis. 



 

 

      Bilaga 12 

De gröna, blå och röda linjerna i diagramet som beskriver elprisutvecklingen innan år noll och 

de undre efter år noll har räknas ut på följande sätt.  

Elpriset är beräknat på Kornhills elkostnader i dagsläget, detta är ett elpris som blir som en 

besparing när solpanelsanläggningen producerar och de inte behöver köpa denna el. 

Enligt tabellen i bilaga ett används följande formel                     

Där    är 1100    , A = Area (i detta fall 1m
2
),  = 0,16 %,   = Lutning,   =Orientering, 

  = Växelriktarfaktor.  

    multipliceras med elpriset, vilket är 1,3 kr/kWh i dagsläget. Detta elpris är uppdelat i två 

kostnader en ren elkostnad och en kostnad som består av avgifter och skatter. Det rena 

elsnittpriset, se diagram 6 elprishistoria, ligger i dagsläget på 0,60 kr/kWh. Då blir de övriga 

kostnaderna 0,7 kr/kWh. De övriga kostnaderna antas ha varit procentuellt konstanta under 

samtliga år.  Elpriset har ökat med tio procent per år fram till i år, det är svårt att säga vad som 

kommer att hända efter i år. Här räknades det bakåt i tiden för att få fram rätt snittpris, se 

nedan.  

                  
   ⁄  

      
   

    
  

   

    
                   ⁄   

Detta har gjorts tio år tillbaka i tiden. Sedan multipliceras detta tal med    , då erhålls hur 

mycket anläggningen sparar per år.  

Hur elprisets utveckling i framtid kommer att ske tio år framåt i tiden har räknats fram på 

följande sätt:  

                                        
   ⁄   

 

  



 

 

Bilaga 12 

Till vänster nedan visas den årliga besparingen per m
2
. Värdena beskriver hur stor besparing 

som gjordes per kvadratmeter, de multiplicerar sedan med 10,15 och 20 år. Dessa värden ses i 

tabellen till höger nedan, vilka beskriver payoffvärdena i respektive punkt i diagrammet längst 

upp i bilagan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De övre gröna, blåa och röda linjerna efter år noll är ett medelvärde för varje linje, alltså den 

faktiska elprisökningen om det bara ses till de första tio åren. Dessa linjer skulle vara ett 

troligt maximum på hur elprisökningen kommer att se ut i framtiden.  

20 år (kr) 15 år (kr) 10 år (kr)

-10 1403 1052 701

-9 1543 1157 772

-8 1697 1273 849

-7 1867 1400 934

-6 2054 1540 1027

-5 2259 1694 1130

-4 2485 1864 1243

-3 2734 2050 1367

-2 3007 2255 1504

-1 3308 2481 1654

0 3639 2729 1819

1 3760 2820 1880

2 3786 2839 1893

3 3861 2896 1931

4 3939 2954 1969

5 4017 3013 2009

6 4098 3073 2049

7 4180 3135 2090

8 4263 3197 2132

9 4349 3261 2174

10 4436 3327 2218

Årlig besparing per m2

-10 70 kr

-9 77 kr

-8 85 kr

-7 93 kr

-6 103 kr

-5 113 kr

-4 124 kr

-3 137 kr

-2 150 kr

-1 165 kr

0 182 kr

1 188 kr

2 189 kr

3 193 kr

4 197 kr

5 201 kr

6 205 kr

7 209 kr

8 213 kr

9 217 kr

10 222 kr


