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Abstract 
 
This bachelor thesis concerning energy technology has been implemented at Halmstad University 
as a part of the Energy Engineering Programme with focus on renewable resources. This report 
investigates the possibility and the cost of installing solar cells for generating electricity at a 
school in the remote village Mtakuja, in Tanzania. The project was conducted in collaboration 
with “Moshigruppen”; a group created within the Swedish church in the parish of Danderyd, 
Stockholm. 
 
The main goal of the project was, initially to examine the need and possibility of installing solar 
panels for generating electricity and, to construct and install the solar system on one of the school 
buildings; which has three classrooms. Due to lack of sponsorship, the original plan of the 
project had to change and the installation of solar panels had to be cancelled.  
 
Another purpose of the project was to survey the existing knowledge about solar cells among the 
teachers and the students at the school and, at the same time, get their views and opinions on the 
subject, and hopefully arouse a greater interest of solar energy. Furthermore, a comparison 
between the Tanzanian and Mozambican energy state, from 2012, has been made. 
 
The project has been carried out in two steps: a feasibility study and a field study. The 
preparations started in September 2014, by exploring the possibility to perform the project 
abroad, making contacts, applying for scholarships and visiting companies that sell solar 
equipment. All the calculations that could be made prior to departure were made. The 
preparations continued right up to departure in March, 2015. The field study took place in the 
village Mtakuja and lasted for three weeks. During the field study teachers, other staff and 
students of different ages were interviewed about solar energy. The possible location for the 
installation of solar cells and the placement of other components was investigated on site. 
Financial resources limited the project. 
 
Three possible scenarios have developed during this project. The different solutions are to light 
up the school and to run an AC water pump that is already on the school grounds. Observations 
were also made to see if there might be more solutions for the connection of a DC water pump 
to the solar system. A photovoltaic plant would make a major difference to the school. Large 
financial savings could be made, which could contribute to more people affording to go to 
school. A school with light would also make studies possible in the evenings. The expansion of 
solar cells in Tanzania would contribute to a faster development of the electrification of the 
country's rural and remote areas. 
 
The three scenarios need to be designed as follows: 
• Scenario 1: 54 fluorescent lights, 2 fans, 9 batteries, a controller and 31 photovoltaic panels. The 
total cost of the plant would be 133,448 million (SEK) and the repayment period 39.5 years. 
• Scenario 2: 54 fluorescent lights, 2 fans, 9 battery, an inverter, a controller and 44 photovoltaic 
panels. The total cost of the plant would be 185,873 million (SEK) and the repayment period 25 
years. 
• Scenario 3: 54 fluorescent lights, 2 fans, 17 batteries, 4 DC pumps, regulator and 61 
photovoltaic panels. The total cost of the plant would be 233,962 million (SEK) and the 
repayment period 35 years. 
 
  



 

Sammanfattning 
 
Detta examensarbete inom energiteknik har genomförts vid utbildningen Energiingenjör – 
förnybar energi, på Högskolan i Halmstad. Rapporten utreder möjligheten och kostnaden för 
installation av solceller, för generering av el till en skola i den avlägsna byn Mtakuja, i Tanzania.  
Projektet har genomförts i samarbete med ”Moshigruppen”, en grupp som startas inom Svenska 
kyrkan i Danderyds församling. 
 
Huvudmålet med projektet var att undersöka behovet och möjligheten att installera solceller för 
generering av el, samt att konstruera och installera solcellsanläggningen på en av skolbyggnaderna 
med 3 klassrum. På grund av brist på sponsring ändrades projektets ursprungsplan och delen för 
installation fick ställas in.  
 
Ett annat syfte med projektet var att undersöka den befintliga kunskapen om solceller bland 
lärare och elever i skolan, och samtidigt få deras åsikter om det och förhoppningsvis väcka ett 
stort intresse för solenergi. Även en fördjupning och jämförelse mellan Tanzanias och 
Moçambiques energitillstånd från 2012 har gjorts. 
 
Projektet har utförts i två steg: en förstudie och en fältstudie. En förstudie med förberedelser 
startade i september 2014, genom att undersöka möjligheterna att göra projektet utomlands, 
knyta kontakter, söka stipendier, göra studiebesök hos solcellsföretag och de uträkningar som 
kunde göras innan avresa gjordes. Förstudierna fortgick ända fram till avresan i mars 2015. 
Fältstudien skedde i byn Mtakuja och pågick under 3 veckor. Under fältstudien intervjuades 
lärare, skolungdomar i olika åldrar och annan personal. Möjlig plats för montering av solceller 
undersöktes, samt placering av andra komponenter. Projektet begränsades av ekonomiska 
resurser. 
 
Ur undersökningen har tre tänkbara scenarion tagits fram för att belysa skolan och för att driva 
en AC-vattenpump som redan finns på skolområdet. Iakttagelser har även gjorts för att se om det 
kan finnas en bra lösning för om man istället vill ansluta en DC-vattenpump till solcellssystemet. 
En solcellsanläggning skulle göra stor skillnad för skolan i Mtakuja. Stora ekonomiska 
besparingar skulle kunna göras, vilket skulle kunna bidra till att fler har råd att gå i skolan. En 
upplyst skola skulle bidra till att studier även kan ske kvällstid. Utökningen av solceller i Tanzania 
skulle bidra till en snabbare utveckling av elektrifieringen av landets landsbygd och andra avlägsna 
områden. 
 
Anläggningarna behöver utformas på följande sätt: 

• Scenario 1: 54 st. lysrör, 2 st. fläktar, 9 st. batterier, en regulator och 31 st. solcellspaneler. 
Den totala kostnaden för anläggningen skulle bli 133 448 kronor och återbetalningstiden 
39,5 år. 

• Scenario 2: 54 st. lysrör, 2 st. fläktar, 9 st. batterier, en växelriktare, en regulator och 44 st. 
solcellspaneler. Den totala kostnaden för anläggningen skulle bli 185 873 kronor och 
återbetalningstiden 25 år. 

• Scenario 3: 54 st. lysrör, 2 st. fläktar, 17 st. batterier, 4 st. DC-pumpar, en regulator och 61 
st. solcellspaneler. Den totala kostnaden för anläggningen skulle bli 233 962 kronor och 
återbetalningstiden 35 år. 

 
 
  



 

Förord 
 
Följande rapport är baserad på ett examensarbete som gjorts under energiingenjörsutbildningen, 
med inriktning på förnybar energi. Arbetet startade under hösten 2014 och slutfördes våren 2015. 
Utbildningen är en del av Högskolan i Halmstad. Examensarbetet inom energiteknik är baserat 
på 15 högskolepoäng av den totala poängsumman 180 högskolepoäng, för hela utbildningen. 
 
Tanken om projektet påbörjades redan 2011, under första året på utbildningen. Jag har alltid haft 
ett stort intresse för solceller och att resa och möta nya kulturer är något som jag alltid brunnit 
för. Dessa två ingredienser var det enda jag behövde för att veta jag vad jag ville göra. Jag 
bestämde mig för att göra mitt examensarbete i ett utvecklingsland land, med en helt annan 
kultur, där mitt projekt skulle kunna gynna befolkningen och byn de lever i, samtidigt som jag 
skulle få använda de kunskaper jag samlat på mig under utbildningen. Några aspekter var viktiga 
vid valet av land och det var först och främst att landet skulle vara säkert att besöka och i andra 
hand att de kunde prata engelska, så att jag skulle kunna göra mig förstådd och även förstå dem.  
 
Utformningen av projektet fick ändras lite då jag inte fick in tillräckligt med ekonomiska medel.  
 
För att kunna möjliggöra detta projekt så behövdes sponsring och vägledning. Därför skulle jag 
vilja rikta några speciella tack till följande personer och företag: 
 

 Fredrik Sjöholm från ”Solar Supply Sweden AB”, för visat engagemang i mitt projekt 
samt för hjälp med information om komponenterna till anläggningen. 

 Kjell Andersson, för testanläggning. 
 Thomas Mansell, för assistans och fotografering. 
 Lars Paulsson, kontaktperson Moshigruppen. 
 Godwin och Phoebe Chonjo, husvärdar Chekereni. 
 Godwin Chonjo, för tolkning och annan hjälp i Tanzania. 
 Göran Sidén, för all hjälp med min rapport, med mera. 
 Min handledare Mei Gong.  
 Ingemar Josefsson, studierektor. 
 Mats Andersson på ”Energibanken”, för råd och tips. 
 Anders Nordquist, Lennart Apelgren och Magnus Doeser på ”Sunwind” som alltid 

funnits där och svarat på mina frågor, dygnet runt. 
 Elever och personal på skolan i Mtakuja. 

 
Jag vill även rikta ett stort tack till Ångpanneföreningens forskningsstiftelse för sponsring till min resa. 
Tack för ert visade intresse och samarbete! 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Helena Andersson, Halmstad, 2015-05-20 
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1. Inledning 
Detta projekt tog form efter två år av studier på energiingejörsprogrammet och från intresset av 
att framställa förnybar och kostnadseffektiv energi i utsatta områden. Platsen för utförandet 
valdes utefter ett område som var i behov av elektricitet och som hade en stor mängd 
solinstrålning under den större delen av året. 
 
Projektet gjordes i samarbete med en hjälpgrupp som bildats inom svenska kyrkan och kallas för 
Moshigruppen.  

1.1 Bakgrund 
Planerna för projektarbetet började i ett tidigt skede under energiingenjörsutbildningen. Med 
fokus på att hjälpa utsatta områden samtidigt som utbildningens innehåll kunde kombineras, 
startade sökandet efter en plats som skulle passa ändamålet. I januari 2015 knöts kontakten med 
Moshigruppen, som är verksam i Tanzania och en destination för detta projekt hade fastställts. 
 
Moshigruppen är en hjälpgrupp som startats av Svenska kyrkan i Danderyds förening. De är 
verksamma i Moshiområdet i Tanzania och har goda kontakter i en by som heter Chekereni. 
Chekereni har en grannby som heter Mtakuja och där finns en skola som är i behov av 
kvällsundervisningar, men saknar möjligheten att göra det på grund av brist på belysning. Mtakuja 
ligger avsides och är involverat i elnätet, men elen är dyr och nätet väldigt opålitligt. 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med projektet är att beräkna, utforma och installera en fristående solcellsanläggning 
för att utvinna kostnadseffektiv energi från den förnyelsebara källan solen, för att sedan generera 
tillräckligt med el till att belysa en skola med tre klassrum. En annan avsikt med projektet är även 
att få använda de kunskaper som erhållits under utbildningen, samtidigt som det kan gynna någon 
som inte har el och heller inte råd att installera någon energikälla. Ytterligare en del av projektet 
är att fördjupa sig i Tanzanias energitillförsel, energiförbrukning och syn på solenergi och sedan 
göra en jämförelse med Moçambique. Moçambique valdes eftersom det är ett land med samma 
förhållanden. 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningarna för projektet är i huvudsak budgeten och tiden. Projektet styrs av hur mycket 
pengar som erhålls via sponsring från företag och andra bidrag. Då tiden på plats är begränsad till 
8 veckor så har projektet utformats till att endast belysa skolan.  

1.4 Mål 
Målet med projektet är att designa, konstruera, finansiera och installera en ”off-grid”-
solcellesanläggning (en anläggning som inte är ansluten till elnätet) som skulle kunna 
tillhandahålla en skola med belysning till dess studiesalar. Det är viktigt att anläggningen har 
batterier med en kapacitet som kan lagra energi för belysning under 6 timmar per dag ,samt 3 i 
följ solfria dagar.  

1.5 Frågeställning 
• Hur stor behöver solcellsanläggningen vara? 
• Vad blir investeringskostnaden för att installera solceller för en skola? 
• Hur kommer byn påverkas av att ha belysning i skolan?  
• Kommer fler att kunna gå till skolan och kommer det att påverka levnadsstandarden i 

byn? 
• Hur ser Tanzanias energiförbrukning och energitillförsel ut idag? 
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• Hur ser Tanzania på solenergi? 
• Hur ser Tanzanias energitillförsel samt förbrukning ut i förhållande till grannlandet 

Moçambiques?  
• Hur kan solel förändra tillvaron i Tanzania? 

2. Metod 
Ett fungerande solcellssystem för att generera tillräckligt med energi till att belysa skolan i byn 
Mtakuja, var ett av huvudsyftena med arbetet. Metoden för projektet har genomförts med en 
förstudie och en fältstudie. Under ett halvår innan avresa gjordes förstudien.  

2.1 Förstudie 
Under förstudien gjordes en fördjupningskurs inom solceller för att få en bättre förståelse och 
inblick i hur de och dess komponenter fungerar. Företag har kontaktats och besökts och det har 
varit väldigt lärorikt då de har gett viktig information om solceller och dess komponenter. En 
liten testanläggning införskaffades för att träna på sammansättningen av anläggningen och 
företaget ”Sunwind” har under installationen av testanläggningen varit bra vägledning och 
besvarat alla frågor efter vägen.  

2.1.1 Planering 
Under planeringsstadiet fastställdes resans syfte, budget för resan samt en uträkning för 
anläggningen och kostnadsförslag till denna. Viktiga kontakter knöts på platsen i Tanzania och i 
Sverige. Efter att strukturen och kostnader för projektet fastställts söktes stipendier och 
sponsring för genomförandet. Detta pågick fram till avresan den 10: e mars 2015. En riskanalys 
gjordes också och kan ses under bilaga 3 – Riskanalys. 

2.1.2 Installation testanläggning 
För att vara väl förberedd och ha en bra förståelse för systemet installerades en testanläggning 
innan avresan till Tanzania. Objektet för testanläggningen var en vedbod med tre rum. Vedboden 
är en fristående byggnad utan belysning. Man besöker inte vedboden så ofta och lyset kommer 
maximalt att vara tänt en timme per dag. Vedboden behövde tre lampor och ett batteri som kan 
lagra energi för de tillfällen då det inte är någon sol. Under vinterhalvåret kan det i området vara 
dagar med väldigt lite sol och därför bör batteriet ha en lagringskapacitet för ungefär en månad. I 
tabell 1, 2 och 3 visas data för den lilla anläggningen. 
 
Tabell 1. Information för lasten i vedboden. 
Komponent Effekt [W] Tid [h] Antal [st.] 
Lampa 5 1 3 
 
Tabell 2. Information för batteriet  
Batterityp  
Batteriets spänning [V] 12 
Kapacitet [Ah] 75 
Förluster 10 % 
Urladdningsgräns  60 % 
Dagar utan sol [st.] 30 
 
Tabell 3. Information för solcellsmodulen. 
Effekt 25 W 
Dimension 0,18 m2 
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Uträkningarna för testanläggningen har gjorts med ekvationer som kommer att beskrivas mer 
genomgående under 3.2 – Ekvationer . I tabell 4 redovisas resultatet av uträkningarna.  
 
Tabell 4. Resultaten för testanläggningen efter uträkningar.  
Testanläggningen (resultat från beräkning)  
Lastens effekt [Wh] 15 Wh 
Batteriets kapacitet [Wh] 900 Wh 
Batteribank Wh 825 Wh 
Antal Batterier som behövs [st.] 0,92 ≈ 1 
Area solceller [m2] 0,07  
  
Den lilla testanläggningen monterades upp och placerades i söderläge med 90 graders vinkel då 
det var vinter och solen stod väldigt lågt. Kablar drogs mellan solcell och regulator. Lasten, det 
vill säga lamporna, monterades på plats och kablar drogs mellan alla lampor och kopplades till en 
strömbrytare. Lasten kopplades sedan in i regulatorn. Batteriet placerades på ett rekommenderat 
avstånd från regulatorn och kopplades sedan in i regulatorn. Koppling och dragning av kablar 
assisterades av elektriker. 
 

 
 

2.2 Fältstudie  
Fältstudien genomfördes mellan den 10 - 31 mars 2015 i Tanzania.  

2.2.1 Mtakuja 
Mtakuja är en by belägen i Moshi-distriktet i Kilimanjaroregionen. Här bor omkring 4500 
personer (2011). Den största inkomstkällan i byn är odling av grödor samt djurskötsel.  
 
Mtakuja har tillgång till elnätet men utbredningen är inte så stor. Mindre än 10 % har tillgång till 
el. Det är många anledningar till varför så få är ansluten till elnätet och dessa är: 

• Priset för att ansluta och använda el är väldigt högt om man jämför vad människorna i 
byn tjänar. 

• Opålitlighet. Om man ansluter sig till nätet är man tvungen att betala från och med den 
dag man ansluter sig. Trots detta kan det dröja upp till ett år innan elen börjar levereras 
till dig på grund av installationsfördröjningar etcetera. 

• Husen är i väldigt dåligt skick och inte gjorda så att man kan installera el eller dra kablar.  
 

Bild 1. Komponenterna till 
testanläggningen.  
1. Lampor (last),  
2. Regulator,  
3. Kopplingsdosor, 
4. Kabel med ”skor” till batteriet, 
5. Kabel för koppling av last och 
solcellsmodul,  
6. Batteri,  
7. Solcellsmodulen.  
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Priset för el i området är cirka 2,18 kr/kWh och el behövs för belysning och vattenpumpar med 
mera. Priset är dock varierande beroende på hur mycket man använder etcetera. (Chonjo 2015) 

2.2.1.1  Mtakuja Secondary School  
Under vistelsen i Tanzania besöktes en mellanstadieskola i Mtakuja där fältstudierna för projektet 
utfördes. Fokus låg på att undersöka hur stora skolsalarna är, en lämplig plats för placering av 
solcellerna och tillhörande komponenter, samt hur många lampor de behöver. En viktig aspekt 
var säkerheten för utrustningen eftersom stöld av solceller ofta förekommer.  
 
Skolområdet består av sovsalar, kök, rektorsexpedition, klassrum, lärarrum och förråd. Några av 
rummen har sedan tidigare några solceller installerade för att driva några lampor. Dessa är i 
dagens läge ur funktion. Skolan får idag el ifrån elnätet. Elen är dyr och väldigt opålitlig vilket 
man på plats får uppleva väldigt många gånger. Det är 
ofta strömavbrott.  
 
Skolan börjar tidigt på morgonen och bedrivs fram till 
ungefär 16.00 på eftermiddagen. Efter middagen 
måste barnen gå och lägga sig eftersom det är brist på 
belysning i skolsalarna.  
 
De klassrum som anses bäst för projektet ligger i 
norrläge, med full solinstrålning hela dagen och utan 
skuggande träd. Det är en byggnad med 3 stora 
klassrum. Då skolan har nästan 200 elever, varav 
mellan 50 – 60 elever får plats i varje klassrum, så 
ansågs dessa lämpliga för projektet. Eftersom 
Tanzania ligger på den södra sidan av ekvatorn är 
det bäst att placera solcellerna i norrläge.  
 
Med tanke på säkerheten, är placering på taket en bra lösning för solcellsmodulerna. Där är det 
svårt att komma upp och stjäla dem utan att bli upptäckt. För andra komponenter så som batteri 
och regulator behöver ett litet förråd byggas på skolans kortsida. Denna sida utsätts för mindre 
sol än övriga delar av huset och är bra med tanke på att komponenterna behöver ett svalare 
klimat. Batteriet bör vara i en temperatur omkring 20°C och därför behöver även två fläktar 
installeras som kan kyla batterierna. Fläktarna kan drivas med solcellerna och därför behöver 
även effekten för dem tas med i uträkningarna.  
 
Skolsalarnas dimensioner: 9,2 x 7 x 3 m 
Takets dimensioner/sida: 30 x 6 m = 180 m2, takets vinkel: 18,5°. 
 
Bredvid skolsalarna finns en vattenpump, som man kan se i bild 2. Den drivs med hjälp av elnätet 
och här blir elräkningarna väldigt dyra och de strömavbrott som ofta är, påverkar både 
matlagning, dryck och hygien. Eftersom pumpen bara står cirka 30 meter från skolbyggnaden 
skulle den kunna kopplas ihop och drivas med hjälp av solcellesanläggningen. 
 

Figur 1. Den röda bubblan visar vart 
Mtakuja ligger i Tanzania. 
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Intervjuer 
En undersökning i form av intervjuer gjordes bland elever, lärare och andra anställda. Där ställdes 
frågorna: 

A. Vad vet ni om solel? 
B. Vad tycker ni om det? 
C. Vad skulle kunna förändras om ni fick solel? 
D. Ni hade solel ett tag innan de slutade att fungera. Hur påverkade dessa er? 

 
Efter en sammanställning av svaren blev resultatet följande:  

a) Barnen vet ytligt vad solceller är. De vet hur de ser ut men de förstår inte principen för 
hur de fungerar. De har en väldigt positiv inställning till dem. De tycker att det är synd att 
de inte kan ha solceller på deras skola när de har så mycket sol hela dagarna.   

 
b) Alla ser väldigt positivt på solel.  

 
c) Livet på skolan skulle förändras på många sätt. Barnen tycker om att gå i skolan och att 

lära sig nya saker. De ser en upplyst skola som en möjlighet att få chansen att lära sig mer. 
Om skolan kunde ha några salar med belysning så skulle de ha någonstans att sitta och 
läsa bok, göra läxor eller bara sitta och umgås. I dagens läge går de och lägger sig när 
mörkret faller på och det tycker de är väldigt tråkigt, dagarna blir korta.  

 
Lärarna skulle uppskatta ljus i lokalerna så att de kunde ge alla elever samma 
förutsättningar. De som har svårigheter skulle kunna få mer hjälp och alla skulle vara på 
en jämnare nivå. De skulle även kunna ge ut förberedelseuppgifter dagen före, till 
exempel till en laboration eller övning. 
 
På skolområdet står även en pump och om även den kunde drivas med solceller skulle 
skolan (som odlar egna råvaror) kunna odla mer och spara in mycket pengar på att äta 
egenodlad mat. Elen är väldigt dyr i Tanzania och det skulle göras stora besparingar om 
all el genererades från solceller. Man får betala skolavgift för att gå i skolan och en stor 
del av den måste gå till att betala elen. Om elen kom från en energieffektiv energikälla, så 
som solen, skulle man kunna sänka skolavgiften så att fler hade råd att gå i skolan och ge 
de underbetalda lärarna lite högre lön. 

Bild 2. Skolsalarna som är objektet för lysrör och 
solceller. Kortsidan som man ser bakom 
trädgrenarna är platsen där man kan bygga ett 
förråd för solcellsanläggningens komponenter. 

Bild 3. Inuti en av skolsalarna. I detta klassrum 
får det plats cirka 60 elever. 
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d) Under den tid då de hade fungerande solceller på skolan kunde barn med 

inlärningssvårigheter få extra hjälp efter skoltid. Det uppskattades hos alla och barnen 
som behövde extrahjälp kunde undvika att hamna efter. Även om tiden då de hade 
fungerande solceller var kort så gjorde de en stor påverkan och lämnade efter sig ett gott 
intryck. (School 2015) 

 
Lönen för en gymnasielärare ligger omkring 400 000 TZS/månad, vilket motsvarar drygt 1 600 
kronor. Den vanliga genomsnittslönen ligger på 300 000 TZS/månad (cirka 1 250 kronor) och 
minimilön ligger mellan 80 000 – 100 000 TSH/månad (cirka 330 – 420 kronor). (Grimstedt 
2015) 
 
För att gå på Mtakuja Secondary School kostar det 950 000 TZS/år, motsvarande nästan 4 000 
kronor. Skolan betalar genomsnittligen 185 000 TZS (≈  800 kronor) per månad för elektriciteten, 
vilket blir ungefär 2 220 000 TZS/år (≈  9 200 kronor). Denna summa som används för att 
pumpa vatten är samma summa som behövs för att täcka dagens matkostnader för skolans alla 
studenter under 3 veckor.  
 
Skolan har en elevkapacitet på 250 elever. Idag går 194 elever på skolan, vilket är nästan 78 % av 
den maximala kapaciteten. (Lyatuu 2015) 

3. Solcellsanläggningen 
Beräkningarna för ”off-grid”-anläggningen har skett i flera olika steg. Under förstudien gjordes 
uträkningar innan avresan, men mer exakta uträkningar gjordes efter fältundersökningen och 
kommer att redovisas under 3.4 – Beräkningar.  Data har samlats in för att kunna göra 
beräkningarna och använda ekvationer kan ses i 3.2 -  Ekvationer . 
 
Anläggningen är ett DC-kopplat (likström) 12-voltssystem. Datablad för regulator, solpaneler och 
batterier har fåtts från ”Solar Supply Sweden AB” och har använts i uträkningarna. Övrig data för 
de olika komponenterna har tagits in från olika återförsäljare i Sverige och Europa. 

3.1 Komponenter  
För att kunna utforma solcellsanläggningen behöver först effektbehovet fastställas. Sedan 
behöver man veta hur stor lagringskapacitet som behövs och till sist kan man beräkna arean på 
solcellerna.  

3.1.1 Lasten 
För att ta reda på effektbehovet behöver man först och främst veta storleken på lasten, hur länge 
den ska kunna användas och dess effekt. 
 
Lasten i anläggningen är lampor, i denna rapport kallade ljuspunkter. Antalet ljuspunkter som 
behövdes togs fram med hjälp av företaget Ecolux (se bilaga 8). De gjorde beräkningar på hur 
många lampor som skulle behövas för att få ett behagligt studieljus med en bra standard. Antalet 
timmar de behöver lysa är beräknat på några timmar på morgonen innan solen går upp och från 
det att solen går ner och den tid som man bedriver studier på kvällen. Effekten utfås från 
ljuspunkternas informationsuppgifter.  

3.1.1.1  Ljuspunkter 
För att ge ett behagligt och bra ljus att studera i behöver varje klassrum 9x2 stycken lysrör. Varje 
lysrör har en effekt på 13 W. (FOGAS 2015) 
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3.1.1.2  Pump 
Pumpen som finns på skolan idag har en effekt på 745,7 W, är AC-kopplad (växelström), och har 
en spänning på 220 V. Pumpen används 8 timmar/dag. Pumpen pumpar ca 3 600 liter/timme. 
 
Om man skulle välja att installera en ny pump som har DC istället för AC så har en lämplig pump 
för ändamålet funnits. Den har en effekt på 130 W, en spänning på 12 Volt och en 
förbrukningstid på 8 timmar. Den här pumpen pumpar 900 liter/timme. (Baranzahi 2015) För 
att få samma mängd vatten av DC-pumpen som från AC-pumpen, behöver fyra stycken DC-
pumpar installeras. 

3.1.1.3  Fläkten 
För att batterierna inte ska bli överhettade utan ha en omkringliggande temperatur på 20°C, 
behöver två fläktar installeras. De har en effekt på 1,6 W vardera. (Solarlab 2013) 

3.1.2 Batteri 
Solen lyser omkring 12 timmar/dag under ett år i Moshiområdet, Tanzania. Från och med cirka 
06.00 på morgonen till och med omkring 19.00 går solen upp och ner i området. (Sunrise-and-
sunset.com 2015) Det börjar skymma redan vid 17.00 - 18.00. Om man vill använda skolsalarna 
fram till 22.00 på kvällen, räknar man här med lite extra och bestämmer därför att lamporna 
behöver lysa i 6 timmar/dag.  
 
En undersökning av regnperioder och i följd molniga dagar har gjorts via intervjuer av 
lokalbefolkningen. Regnperioderna i Tanzania varar mellan mars och juni. Regnperioden innebär 
inte hela dagar med en frånvarande sol, utan solen skiner mellan cirka 3 - 5 timmar per dag. För 
att vara på den säkra sidan utformas lagringskapaciteten i batteribanken till 3 dagar.  
 
För att batteriet inte ska överstiga 20°C behöver en fläkt installeras som kan kyla batteriet under 
de timmar då solen är uppe, vilket är omkring 12 timmar. 
 
Batteriet som används i denna rapport är det batteri som skulle använts vid installation. Detta 
batteri har en urladdningsgräns på 60 %, förluster på 10 %, en spänning på 12 V och en 
lagringskapacitet på 230 Ah. Informationsblad för batteriet finns i Bilaga 5 – Sonnenschein 
Solar Battery. 

3.1.3 Solpaneler 
Solinstrålningen i Mtakuja behövs som underlag för att kunna beräkna arean på solpanelerna som 
fordras. Solinstrålningen för Mtakuja ses i tabell 5. För att utforma en anläggning som kan 
generera el till skolan hela året, så utformas anläggningen efter den dag med lägst solinstrålning. 
Med hjälp av det kända effektbehovet och verkningsgraden på solpanelerna kan solpanelernas 
area räknas ut. Solpanelernas verkningsgrad finns med i produktbladet, (se bilaga 6 – Solcell 
CHN 72M, 210 W) och är 15 %. Arean för varje solpanel är 1,27m2. Den solcell som var tänkt 
att användas vid installation var på 210 W.  
 
När man ansluter alla komponenter till varandra sänks verkningsgraden till 13 %, på grund av 
systemförluster. (Energimyndigheten 2014) 
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Tabell 5. Den genomsnittliga solinstrålningen för Mtakuja visat per dag samt per månad. Lutningen för 
instrålningen är detsamma som takets lutning, vilket är på 18,5° och den ligger helt i norrläge med azimut = 
98°. Det blåmarkerade området visar på vilken månad och dag som har lägst instrålning. 

(Photovoltaic Geographical Information System 2015) 

3.1.4 Regulator 
Regulatorn sitter mellan solcell, batteri och last. Regulatorn ser till så att batteriet inte blir över - 
eller urladdat. Data för den tänkta regulatorn till projektet finns under bilaga 7 – MPPT Solar 
Charge Controller. 

3.1.5 Växelriktare 
Om man vill koppla in en AC-last till systemet behövs en växelriktare som kan växla DC-ström 
till AC-ström. Solcellsanläggningen är ett 12 V-system och AC-pumpen är på 220 V (samma som 
elnätet). Växelriktaren behöver alltså omvandla 12 V likström till 220 V växelström.  
 
Växelriktarens storlek kommer att dimensioneras efter hur stor effekt solceller som behöver 
installeras. Denna uträkning finns under 3.4.3 – Solpaneler . 

3.1.6 Övrigt 
Annat material som behövs för anläggningen är kablar mellan ljuspunkterna, pumpen, regulatorn, 
batteriet och solcellerna. Kopplingsmaterial behövs vid förgreningar, strömbrytare för att slå på 
och av ljuspunkterna, fläkten och pumpen och armaturer för lysrören behövs.  

3.2 Ekvationer  
Följande ekvationer har använts för att utforma solcellesanläggningen.  

3.2.1 Effektförbrukning 
Ekvation (1) används för att beräkna effekten för varje enskild last och ekvation (2) används för 
att beräkna den totala effekten för alla laster. 
 
𝑾   𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊   𝑾𝒉 =   𝑷   𝒆𝒇𝒇𝒆𝒌𝒕   𝑾   ×  𝒕   𝒕𝒊𝒅   𝒉   (1) 
 
𝑾   𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊   𝑾𝒉 =   𝑷   𝒆𝒇𝒇𝒆𝒌𝒕   𝑾   ×  𝒕   𝒕𝒊𝒅   𝒉   ×  𝒙   𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍   𝒔𝒕  (2) 

Månad Genomsnittlig solinstrålning/dag 
[kWh/m2] 

Genomsnittlig solinstrålning/månad 
[kWh/m2] 

Januari 6,590 204 
Februari 6,750 189 
Mars 7,080 220 
April 5,940 176 
Maj 5,060 157 
Juni 4,630 139 
Juli 4,850 150 
Augusti 5,450 169 
September 6,300 189 
Oktober 6,630 206 
November 6,370 191 
December 6,310 196 
Totalt  2190 
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3.2.2 Batteri 
För att kunna dimensionera batteribanken så behöver man veta hur många dagar utan sol som 
den ska klara av, förluster och urladdningsgräns. Ekvation (3) och (4) används för batteriets 
beräkningar. Batteriets kapacitet anges i Ah. Då energiförbrukningen anges i Wh behöver 
batteriets kapacitet göras om från Ah till Wh. För att göra det används ekvation (3). När detta har 
gjorts kan man beräkna storleken på batteribanken med hjälp av formel (4). 
 
𝑩𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒆𝒕𝒔  𝒔𝒑ä𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈   𝑽   ×  𝑩𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒆𝒕𝒔  𝒌𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒆𝒕   𝑨𝒉   = 𝑩𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒆𝒕𝒔  𝒌𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒆𝒕   𝑾𝒉      (3) 
 
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒌𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏  ×   𝑫𝒂𝒈𝒂𝒓  𝒖𝒕𝒂𝒏  𝒔𝒐𝒍   × 𝟏  !𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓

𝑼𝒓𝒍𝒂𝒅𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒈𝒓ä𝒏𝒔
= 𝑩𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒃𝒂𝒏𝒌   𝑾𝒉  (4) 

 
När man nu vet storleken på batteribanken kan man räkna ut hur många batterier som behövs, av 
den typ som används. Detta görs med ekvation (5). 
 

𝑩𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒃𝒂𝒏𝒌   𝑾𝒉   
𝑩𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒆𝒕𝒔  𝒌𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒆𝒕   𝑾𝒉

= 𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍𝒆𝒕  𝒃𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒆𝒓    (5) 

 

3.2.3 Solpaneler 
För att beräkna solpanelernas area behövs data för platsens solinstrålning och solpanelens 
verkningsgrad. Dessa värden används sedan i ekvation (6) för att få fram solpanelernas area. 
 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒃𝒆𝒉𝒐𝒗𝒆𝒕/𝒅𝒂𝒈
𝑳ä𝒈𝒔𝒕𝒂  𝒔𝒐𝒍𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓å𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈/𝒅𝒂𝒈

𝑽𝒆𝒓𝒌𝒏𝒊𝒈𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅𝒆𝒏
= 𝑨𝒓𝒆𝒂   𝒎𝟐    (6) 

3.3 Kopplingsplan 
I figur 2 – 4 visas kopplingsplanen för tre olika scenarion. Scenariona ser ut på följande sätt: en 
solcellsanläggning för den först tänkta lasten med endast lysrör (Scenario 1), en anläggning där 
man även tar hänsyn till den befintliga pumpen med AC-spänning (Scenario 2), och en anläggning 
för om man införskaffade en ny pump som gick på DC-spänning (Scenario 3). De vita små 
fyrkanterna i figurerna är kopplingsdosor och de små vita fyrkanterna med en röd prick ska 
föreställa strömbrytare. Strömbrytarna används för att slå på och av lyset i varje klassrum men 
även för att slå av vattenpumparna om de inte behöver användas. I figur 3 finns det en 
strömbrytare mellan växelriktare och regulator och även en mellan AC-pumpen och elnätet. Det 
framgår inte ur figuren, men om pumpen är ansluten till solcellerna är strömbrytaren avstängd till 
elnätet och vise versa.  
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Figur 2. Kopplingsschemat för scenario 1. De tre lamporna symboliserar lasten (ljuspunkterna) i de tre olika 
klassrummen och den svarta fyrkanten symboliserar fläktarna.  
 

 
Figur 3. Kopplingsschema för scenario 2. Den gröna AC-vattenpumpen är kopplad till solcellerna under soliga 
dagar och till elnätet under kvällar och molniga dagar. 
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Figur 4. Scenarion 3 med DC-vattenpump och ljuspunkter. 

3.4 Beräkningar 
I följande kapitel redovisas de beräkningar som gjorts för solcellsanläggningarna för de tre olika 
scenariona. För fullständiga uträkningar se bilaga 1 – Uträkningar. 

3.4.1 Lastens energikonsumtion 
I tabell 6 kan man se resultatet från energikonsumtionens uträkningar. I figur 7 redovisas den totala 
effektförbrukningen för varje scenario. 
 
Tabell 6. Effekt, förväntad förbrukningstid, antal och den totala effektförbrukningen av lasten i anläggningen. 
Komponent Effekt [W] Tid [h] Antal 

[st.] 
Totalt 
[Wh] 

Lysrör 13 6 54  4 212 
Pump AC 745,7 8 1 5 965,6 
Pump DC 130  8 4 4 160 
Fläkt (batteri) 1,6 12 2 38,4 
 
Tabell 7. Total effektförbrukning/scenario. 
Scenario Total effektförbrukning/dag [Wh] 
1 4 250,4  
2 10 216  
3 8 410,4  

3.4.2 Batteri 
Nedan redovisas beräkningarna på batteribankens storlek. Då AC-pumpen i ”scenario 2” även är 
installerad till elnätet har det valts att inte utforma en batteribank för den. Den har en 
strömbrytare inkopplad som gör så att den kan ta el från elnätet då det inte finns tillgång till sol. 
När solen lyser går pumpen på solceller.  
 
Tabell 8. Parametrar för att dimensionera batteribanken. 
Dagar utan sol 3 
Förluster 10 % 
Urladdningsgräns 60 % 
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Tabell 9. Data för batteriet till anläggningen. 
Batterityp  
Batteriets spänning [V] 12 V 
Kapacitet [Ah] 230 Ah (= 2,76 kWh) 
 
Tabell 10. Resultatet från beräkningarna för lagringskapaciteten för de tre olika scenariona.  
Scenario Lagringskapacitet [kWh] Antal batterier [st] 
1 23,38 9 
2 23,38 9 
3 46,3 17 

3.4.3 Solpaneler 
Uträkningar för solpanelernas area. Information om solcellerna ses i tabell 11 och 12. Redovisning 
av uträkningarna ses i tabell 13. 
 
Tabell 11. Data för solpanelens lutning och riktning, samt lägsta solinstrålningen över området. Lutning är 
densamma som takets, då tanken är att de ska takmonteras. 
Solinstrålning: Mtakuja 
 
Input solpanel: Lutning 18,5° 
                          Azimuth 98° (norrläge) 
Solinstrålning (lägsta): juni 4,63 kWh/m2 

 
Tabell 12. Data för dimensionering av solcellen. 
Data  

Verkningsgrad 13 % 
Energibehovet 1/dag 23,38 kWh 
Energibehovet 2/dag 33,60 kWh (23,38 + 10,216 ) 
Energibehovet 3/dag 46,3 kWh 
Area/solpanel 1,27 m2 (1 580 mm x 808 mm)  

 
Tabell 13. Resultatet för solpanelerna efter beräkningar. 
Scenario Total area solpaneler [m2] Antal solcellspaneler[st.] 
1 38,8 31 
2 55,8 44 
3 78 61 
 
När antalet paneler har framtagits för de olika scenariona kan man få fram den totalt installerade 
effekten solceller. Den blir för det andra scenariot 9 240 W (44 paneler * 210 W). För systemet i 
”scenario 2” behövs därför en växelriktare med samma effekt. Växelriktaren ”SMA Sunny Tripower” 
kan användas för detta ändamål och har en effekt på 10 kW. Verkningsgraden hos växelriktaren 
är 98 %, därför kommer ingen hänsyn till förlusterna i denna tas upp i denna rapport.. (Solar 
Electric Supply LTD 2015) 

4. Budget 
Budgeten för projektet har delats upp i två olika kategorier; personkostnader och 
materialkostnader. De två nämnda redovisas i de två följande rubrikerna; 4.1 – Personkostnader 
och 4.2 – Mater ialkostnad so l ce l l sanläggning.  
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4.1 Personkostnader 
De personliga kostnaderna för resan till Tanzania slutade på drygt 19 500 kronor. En del av det 
täcktes med ett resestipendium från Ångpanneföreningens forskningsstiftelse. En mer utförlig 
kalkyl för kostnaderna kan ses under bilaga 2 - Kostnadskalkyl. 

4.2 Materialkostnad solcellsanläggning 
Den slutgiltiga materiella kostnaden, för de tre olika scenariona framförs i tabell 14. Här redovisas 
en jämförelse mellan de tre olika förloppen om man skulle ha köpt komponenterna i Sverige och 
fraktat ner dem till Tanzania. En undersökning har endast gjorts för om anläggningen köptes i 
Sverige, på grund av att återkopplingen från Tanzania är väldigt svår. De ger ofta inget pris förrän 
de har skrivit ett kontrakt. Endast den sammanlagda siffran redovisas.  För mer exakta priser på 
komponenterna, se bilaga 2 – Kostnadskalkyl.  
 
Tabell 14. Kostnaden för anläggningen inköpt i Sverige. 
Scenario Pris Sverige [kr] 
1 133 448 
2 185 873 
3 233 962 
 
Med en beräkning av återbetalningstiden (Pay-Off-metoden) framkom det att det kommer att ta 
39,5 år att betala tillbaka scenario 1, 25 år att betala tillbaka scenario 2 och 35 år att betala tillbaka 
scenario 3. Uträkningarna för detta finns under bilaga 2 – Kostnadskalkyl. 

5. Energitillståndet i Tanzania  
Under 90 minuter träffas vår planet av tillräckligt med solljus för att förse jorden med energi för 
ett helt år. Trots detta är det endast en liten del av all denna energi som tas tillvara på. Detta är på 
ändringsvägen och förändras snabbt med drivkraften från globala åtgärder med mål att förbättra 
tillgången på energi, minska klimatförändringarna och öka leveranssäkerheten. Trots att vi i 
dagens samhälle vet hur vi kan generera kostnadseffektiv el från förnyelsebara källor, såsom 
solen, lever 1,3 miljarder människor, 18 % av väldens befolkning, utan elektricitet. (IEA 2011) 
 
Afrika är en kontinent med stora resurstillgångar. Trots detta så finns en utbredd fattigdom. På 
landsbygden i Tanzania är det stor brist på energitillförseln och detta är en stor utmaning för den 
fortsatta utvecklingen i landet. Det finns många hushåll som är fattiga och inte har någon tillgång 
till grundläggande el. (SIDA 2014) 
 
Tanzania är ett land med ett invånartal på 47,4 miljoner människor. Landet har en yta på 947 303 
km2 och är numer 31 i rankningen för till ytan största länder i världen. (Wikipedia 2014) 
Tanzania har stora energiresurser i form av vattenkraft, biobränsle, vind och soltimmar som är 
outnyttjade. Trots detta har väldigt liten procentuell del av landet tillgång till energi. Idag har 
mindre än 15 % av Tanzania tillgång till elektricitet. På landsbygden är tillgången endast 2 %. Det 
största hindret har varit utvecklingen av elproduktionen i landet och bristen på fungerande 
regelverk. Det behöver finnas regler som ger riktlinjer och ansvar för energiproducenterna, till de 
som är anslutna och de som står utanför. I Tanzania finns det statliga elbolaget TANESCO 
(Tanzania Electric Supply Company) som bestämt hur elavtalen ska se ut. Nya regelverk för 
småskalig energiproduktion är under utbyggnad. Dessa kommer att bana väg för utbyggnaden av 
förnybar elproduktion. Standardiserade tariffer, elinköpsavtal och enhetliga krav på samtrafik är 
modeller som behövs för att få ett fungerande system och för att ge de småskaliga producenterna 
rätten att kunna leverera sitt elöverskott till det nationella nätet (max till 10 MW).  (SIDA 2012) 
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Tanzania har även stora naturtillgångar så som naturgas, olja, vattenkraft, kol, vindkraft, 
geotermisk energi, biomassa och uran. Landet hade under 2014 en naturgasreserv på ungefär 
53,28 TCF (Trillion Cubic Feet) (november 2014), vilket motsvarar cirka 9,2 miljarder fat olja. 
Reserven av kol är också stor och är cirka 1,9 miljarder ton, men endast 25 % av dessa är bevisad. 
Tanzania har bekräftat fynd av Uran som i framtiden kan användas för elproduktion. Regeringen 
har fastställt en strateg för elproduktion från kärnkraft. 
 
Bland förnyelsebara energikällor används endast 12 % av den befintliga potential som finns inom 
vattenkraft. Solinstrålningen i Tanzania är väldigt god tack vare dess placering kring ekvatorn, 
men användningen av solceller har inte någon stor utbredning. Vindhastigheten på vissa ställen i 
landet sträcker sig från 5-9 m/s och en preliminär bedömning av landet vindresurser visar att 
produktion i vissa delar av Tanzania stödjer den kommersiella elproduktionen. Utöver dessa 
förnybara energikällor har landet biomassa, bergvärme, flytande biobränsle, naturgas, tidvatten 
och termisk konvektion från havet. 
 
Energisektorn har idag stora utmaningar framför sig. De behöver förbättra kvalitéten, 
kvantiteten, tillförlitligheten och en trygg energiförsörjning i landet. 
 (Ministry of energy and minerals 2015) 

5.1 Energiförbrukning  
Den totala energiförbrukningen i Tanzania är 222,75 TWh (19,153 Mtoe). De olika 
energikällorna som förbrukas redovisas i figur 5. Hur energin används av olika sektorer 
visas i figur 6.  
 

    
Figur 5. Den energi som förbrukades från     Figur 6. Hur energin användes per sektor, 2012.  
olika energikällor 2012.  
  
Den form av energikälla som förbrukas i störst utsträckning är biobränslen och avfall. Av de 
194,7 TWh som kommer från biobränsle så används 151,97 TWh av denna energi av 
hushållssektorn. De resterande 21,9 % fördelas mellan industrin, ”ej specificerat” och skog – och 
jordbrukssektorn. Oljeprodukter används näst mest och där står transporten för den största 
delen, 18,5 TWh. De resterande 3 TWh fördelas mellan industrin, hushållen och skog/jordbruk. 
0,44 TWh från oljeprodukterna är oanvänt. Naturgasen och kolen används endast inom industrin 
och av elektriciteten används 44,5 % av hushållssektorn, 24,6 % av industrisektorn, 23,3 % av 
kommersiella - och offentliga servicesektorn och de resterande 7,6 % av sektorerna 
skog/jordbruk samt ”ej specificerad”. (IEA 2013) 
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5.2 Energiförsörjning 
Energitillförseln i Tanzania domineras av biomassa (träkol och ved) som bränsle. Denna 
energikälla är den viktigaste både i städerna och på landsbygden. (The United Republic of 
Tanzania 2015) 
 
Den totala primära energin (TPES – Total Primary Energy Supply) i Tanzania hamnade år 2012 
på 257,7 TWh (22,162 Mtoe). Av detta är 27,86 TWh (2,399 Mtoe) importerat. Importen består 
av 27,8 TWh från oljeprodukter och 0,058 TWh från el. I figur 7 kan man se den totala 
primärenergin för Tanzania. Här visas också från vilka olika energikällor den kommer ifrån. I 
figur 8 visas hur stor procentuell andel av energin som kommer från olika energikällor. 

  
Ur figur 7 kan man urskilja att biobränslen och avfall står för den 
första försörjningen och gav 220,25 TWh (18,94 Mtoe). Sedan kommer oljeprodukter som 
genererade 25,76 TWh (2,215 Mtoe), naturgas 9,44 TWh (0,812 Mtoe), vattenkraft 1,66 TWh 
(0,143 Mtoe), kol 0,57 TWh (49 Mtoe), elektricitet 0,058 TWh (0,005 Mtoe) och 0,0116 TWh 
(0,001 Mtoe) kommer från sol och bergvärme med flera. 

Figur 7. Här 
visas ytan av den 
totala primära 
energin som 
tillfördes 
Tanzania från år 
1992 - 2012. 
Källa: www.iea.org 
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Figur 8. Den procentuella fördelningen av de primäre energikällorna. Källa: www.iea.org 
 
I figur 8 syns inte elektricitet, sol och bergvärme med flera, i cirkeldiagrammet då det har för liten 
procentuell andel för att synas. Elektricitetens andel är 0,023 % och sol, bergvärme med fleras 
andel är 0,0045 % Den totala primära energitillförseln/population i Tanzania är 5 350 
kWh/capita (0,46 toe/capita).  
 
Den differens som blir mellan total produktion och total konsumtion är 35 TWh. (3,009 Mtoe)). 
Dessa förluster försvinner i from av systemförluster, statistikfel, tillbaka till elverken, 
transformationer och till industrin. (IEA 2013) 

5.2.1 Elproduktion  
Elnätet i Tanzania ägs av TANESCO och de ansvarar för all kraftproduktion som kommer från 
egenägda kraftverk. Andra källor som genererar el till stamnätet och till isolerade områden, är 
oberoende kraftproducenter (IPP – Independent Power Producers). (TANESCO 2013) Den 
totala installerade elen till stamnätet och oberoende kraftverk var under 2012, 5 856 GWh. Av 
denna siffra är 61 GWh importerat från grannländerna Uganda och Zambia. (IEA 2013) 
(TANESCO 2013) Den resterande elen kommer från olja (1 166 GWh), gas (2 940 MWh), 
biobränsle (19 GWh), solceller (13 GWh) och vattenkraft (1657 GWh). Om man bortser från den 
importerade elen så producerar Tanzania 5 795 GWh själv. Elförluster i nätet, statistiska fel och 
el som går tillbaka till kraftverken uppgår till totalt 1 425 GWh. (IEA 2013) 
 
Av befolkningen så har endas 24 % tillgång till elnätet och endast 11 % av dem som bor på 
landsbygden är ansluten. Inför framtiden har regeringen planer på att öka nivån till 30 % under år 
2015, 50 % till 2025 och minst 75 % år 2033. Det genomsnittliga behovet av el ökar med ca 10 – 
15 % varje år. (Ministry of energy and minerals 2015) 

 
Figur 9. Diagram över mängden genererad el i Tanzania från 1996 - 2012. Källa: www.iea.org 
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I figur 9 kan man för elproduktionen avläsa att 1 166 GWh kom från olja, 2 940 GWh från gas, 1 
657 GWh från vattenkraft, 13 GWh kom från solceller och 61 GWh var importerad el. 
Fördelningen av elen inom sektorer ser ut på följande sätt; industrin 1 089 GWh, hushåll 1 975 
GWh, kommersiell - och offentlig service 1 037 GWh, jordbruk/skog 181 GWh och 
ospecificerade användare 159 GWh. Elkonsumtionen/population i Tanzania är 0,1 MWh/capita. 
(IEA 2013) 

5.3 Solenergi 
Tanzanias geografiska läge jämsmed ekvatorn ger en unik möjlighet för en levande 
solenergimarknad. Energin från solen kan användas för belysning, uppvärmning, torkning och 
generering av elektricitet. Om man ser till hur stor potential solenergi landet har, så är 
utnyttjandet väldigt begränsat. Detta beror dels på att anläggningarna, trots skattelättnader, är 
dyra och olämpliga, systemstandarder tappar konsumenternas förtroende, men även på grund av 
okunnighet som bidrar till felaktiga installationer. Import av dåliga system, dålig service efter 
försäljning och stölder av solcellspanelerna avskräcker människor från att installera. Den 
bristande medvetenheten om solcellernas potential, möjligheter och ekonomiska fördelar är också 
en bidragande faktor till den låga utbredningen av antalet installerade solceller. (Ministry of 
energy and minerals 2015) 
 
Tanzania började använda solceller för det regeringsfinansierade arbetet med att elektrifiera 
landsbygdens skolor, kyrkor och hälsocentraler med mera. Detta var under 1970-talet. 
Installationer har efter det fortsatt och den installerade kapaciteten växte från 300 kWh under 90- 
talet, till 1,2 MWh under det sena 2003-talet, 3-4 MWh under 2009 till att år 2012 ha installerat 5 
MWh. (Ulrich Elmer Hansen 2014) Totalt under 2012, utöver det regeringsfinansierade arbetet 
har 13 GWh el installerats från solceller. (IEA 2013) Av de installerade solcellerna utgörs 75 % 
av kommersiella anläggningar och så kallade SHS, ”Solar Home Systems”. De resterande 25 % 
består av system för skolor med mera. Under 2013 fanns ingen kännedom om solel som var 
kopplat till nätet.  (Ulrich Elmer Hansen 2014) 
 
Det är svårt att få ett korrekt svar på hur mycket av Tanzanias energi som kommer från solen. 
Inte allt är registrerat. Försäljningen av solceller har ökat med 15 % per år under de senaste fem 
åren och det mesta används på landsbygden. Solcellerna tros öka med tanke på att man vill öka 
utbredningen av el ute på landsbygden. I allmänhet så stödjer regeringens politik solenergi. (B2B 
Renewable Energies - United States 2010) 
 
De solceller som finns idag finner man på landsbygden och på avlägsna platser i Tanzania. Den 
största anledningen till installationer är på grund av bistånd från företag i andra länder och andra 
organisationer som har för avsikt att göra välgörande ändamål. (Chonjo 2015) Hemanläggningar 
i avlägsna områden får bidrag erbjudna från REA (Rural Energy Agency) och är de flest 
förekommande. Andra ”off-grid”-system drivs framåt med hjälp av donationer. Nätanslutna 
solceller tros ha potential att utvecklas i framtiden. (Target Market Study Tanzania 2013) 
 
För att försöka öka installationen och användningen av solceller ska Tanzanias regering: 

Ø Främja elproduktionen från solenergi till nätanslutningar och ”off-grid”-program. 
Ø Tillhandahålla ett ramverk för anslutning av el från solenergi 
Ø Skapa medvetenhet om potentiella möjligheter och ekonomiska fördelar som 

solenergiteknik för med sig 
Ø Ge incitament för att främja produktionen och användningen av effektiva solsystem 
Ø Utveckla lokala, små - och medelstora företag för produktion och installation av 

solcellsutrustningen 
Ø Upprätta normer för solenergiteknik 
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Ø Främja integration av solenergi i byggnader och industriell design. (Ministry of energy 
and minerals 2015) 

 
Inmatningstariffer, FIT (Feed In Tariff) är ett instrument för att främja elproduktionen från 
förnybara energikällor. Tarifferna gör det möjligt för producenter att generera och sälja el till en 
distributör till ett fast pris under en given tidsperiod. SPPA (The Standardized Power Purchase 
Agreement) är ett avtal för standardiserade energiköpeavtal. Dessa formulerades under 2008 och 
baseras på att undvika kostnadsregimer som inte tar hänsyn till specifik teknik. (Ministry of 
energy and minerals 2015) Det finns sedan 2008 ett schema för små elproducenter (100 kW till 
10 MW). Inom detta schema finns tariffer för att mata el till stamnätet och till små nätverk. 
Enligt EWURA (Energy And Water Utilities Regulatory Authority) kunde man under 2012 sälja 
elektricitet till stamnätet i Tanzania för ett genomsnittligt pris på 152,54 TZS (Tanzanian 
Shilling)/kWh, vilket då var samma som 65 öre/kWh. Om man levererade el till små elnät låg det 
genomsnittliga priset man kunde få betalt, på 480,5 TZS/kWh vilket är samma som 
2,06 SEK/kWh. Dessa var för avtal som gällde för standardiserade småproducenter. (Target 
Market Study Tanzania 2013) 

6. Energijämförelse 
Ett av syftena med denna rapport var att se över Tanzanias energitillstånd och sedan jämföra det 
med Moçambiques. I avsnitt 6.1 – Mocambique  följer en redogörelse för landets 
energiförbrukning samt försörjning. 

6.1 Moçambique 
Mocambique är ett beläget söder om Tanzania och landet gränsar även till Malawi, Zambia, 
Zimbabwe, Sydafrika och Swaziland. Den geografiska ytan uppgår till 786 380 km2 och 
invånartalet uppnådde 25,2 miljoner under 2012.  Mocambique har en av de snabbast växande 
ekonomierna i Afrika och den ekonomiska tillväxten uppmättes till 7 % under 2012. Trots en 
starkt växande ekonomi lever 54 % av Mocambiques invånare under gränsen för fattigdom.  
 
Potentialen för vattenkraft i Moçambique är enorm och dammen Cahora Bassa, en av de största i 
Afrika, har idag en installerad kapacitet på 2075 MW och producerar el till inte bara Moçambique, 
utan även till Sydafrika, Zimbabwe, Botswana och den sydafrikanska energipoolen. Denna damm 
är en viktig källa för landets ekonomi. Trots att landet har stora mängder förnybar energi, så som 
biomassa, vattenkraft, sol och vind, och även naturliga gaskällor, så försörjer Moçambiques 
stamnät endast 18 % av befolkningen.  
 
Moçambique har en aktiv energisektor. Reformen inkluderar privatiseringen av det nationella 
verktyget (EDM - Elektriciteten i Moçambique) och införandet av ellagen, vilken bidrar till 
öppnandet av elsektorn för nya deltagare och konkurrens på elmarknaden. I samband med detta 
inrättade man en regulator (CNELEC - Energifonden) och en till fond för elektrifiering av 
landsbygden (FUNAE - Nationella Styrelsen För Elektricitet). Statlig verksamhet och strategier 
för utvecklingen av ny - och förnybar energi och biobränslen, har antagits för att återspegla 
landets förändrade prioriteringar. Landet har medel – och storskaliga vattenkraftsprojekt som 
innebär att utöka distributions – och transmissionssystemet. Planer med att resa små 
vattenkraftverk jämsmed det expanderande elnätet, nära stora förbrukare hoppas kunna bidra till 
en ökad tillgång av förnyelsebar energi. Trots att FUNAE har varit framgångsrika med 
genomförandet av ”off-grid”-projekt så behöver utsträckningen vara av en större skala. 
 
Vinkraftsutvecklingen i Moçambique är i ett tidigt skede. Regeringen genomförde 2012 ett 
kartläggningsprojekt som skulle innehålla installationer av vindmätare genom hela landet, för att 
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få fram en vindatlas för framtida uppskattningar av produktionskostnader, samt för att informera 
politikerna om att främja vindkraft. För att minska importen av oljeprodukter ville Moçambique 
expandera användningen av biobränslen. (IRENA 2012) 

6.1.1 Energiförbrukning 
Den totala energiförbrukningen i Moçambique uppgick till 86,62 TWh (7,448 Mtoe) under år 
2012. I figur 10 redovisas hur mycket av olika energikällor som förbrukas och i figur 11 kan man se 
vilka olika sektorer som förbrukar energin och i hur stor mängd.  
 
 

     

 
I figur 10 kan man tydligt se att det är biobränsle och avfall som förbrukas mest. Av de 65,68 
TWh som förbrukas går 57,77 TWh av dessa till hushållssektorn. De övriga 7,91 TWh från 
biobränslen och avfall används inom industrin. Näst mest används elektricitet och det används 
mest inom industrin, 9,46 TWh. 1,23 TWh används av hushållssektorn och de resterande 0,26 
TWh används av den kommersiella -och offentliga servicesektorn.  Inte långt efter förbrukningen 
av el kommer oljeprodukterna på 9,16 TWh. Av detta används 7,24 TWh inom transportsektorn. 
Industrin använder 1,3 TWh, skog/jordbruk 0,093 TWh och de resterande 0,53 TWh är fördelad 
nästan lika mellan Hushållssektorn och den kommersiella – och offentliga servicesektorn.  
Naturgas används inte lika frekvent och nästan 96 % går till industrin medan de övriga 4 % går 
till transportsektorn. (IEA 2013) 
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Figur 10. Den energi som förbrukades från olika 
energikällor under 2012       

Figur 11. Hur energin användes per sektor under 
2012. 
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6.1.2 Energiförsörjning 
Moçambique exporterar en stor mäng energi till sina grannländer. Landet producerade 
183,8 TWh (15,805 Mtoe) under 2012. Av detta exporterade de 69,17 TWh (5,948 Mtoe) i form 
av elektricitet, kol och naturgas. Samtidigt så importerade de 18,28 TWh (1,572 Mtoe) i form av 
oljeprodukter och el, 10,7 TWh (0,921 Mtoe) byttes i aktier och 0,8 TWh (69 Mtoe) gick till 
militära aktiviteter. Efter all bytesaktivitet har Moçambique en total primär energitillförsel (TPES) 
på 121,39 TWh (10,438 Mtoe). I figur 12 kan man se vilka energikällor som är de primära och hur 
stor effekt de levererar. Figur 13 visar hur stor procentuell andel av energin som kommer från 
olika energikällor. 
 

Figur 12. Här visas ytan av den totala primära energin som tillfördes Moçambique från år 1992 - 2012.  
Källa: www.iea.org 
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I figur 12 kan man se att biobränslen och avfall står för den största försörjningen och gav 97,6 
TWh (8,39 Mtoe). Sedan kommer vattenkraft som genererade 15,714 TWh (1,302 Mtoe), 
oljeprodukter 9,16 TWh (0,799 Mtoe), naturgas 0,87 TWh (0,075 Mtoe), och kol 0,116 TWh 
(0,010 Mtoe). Elektriciteten hamnar på ett negativt tal eftersom de exporterar mer el än vad de 
importerar och använder, (- 1,49 TWh (0,128 Mtoe)). Skillnaden mellan den totala 
energitillförseln och den totala energiförbrukningen är 34,77 TWh (2,990 Mtoe) och utgår i from 
av statistikfel, energi till elkraftverk och industrin, transformationer och andra förluster.  

Figur 13. Den procentuella fördelningen av de primära energikällorna i Moçambique. Källa: www.iea.org 
 
Den totala primära energitillförseln/population i Moçambique var 4 768 kWh/capita (0,41 
toe/capita) år 2012. (IEA 2013) 

6.1.2.1  Elproduktion 
I princip all el som produceras i Mocambique, produceras från vattenkraft. Elförbrukningen var 
10 939 GWh under 2012. Av detta gick 9 448 GWh till industrin, 1 233 GWh till hushållssektorn 
och 258 GWh till den kommersiella - och offentliga servicesektorn. Den totala produktionen var  
15 166 GWh varav 9 791 GWh av dessa exporterades till andra länder. För att täcka sitt 
konsumtionsvärde importerades 8 304 GWh. 2 740 GWh går bort som förluster, statistiska 
mätfel och till industrin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coal** 0.1%

Oil 7 5%
Biofuels/waste 79.4%

Mozambique

Share of total primary energy supply* in 2012

IEA Energy Statistics Statistics on the web: http://www.iea.org/statistics/

Oil 7.5%

Natural gas 0.7%

Hydro 12.3%

* Share of TPES excludes electricity trade.                       **  In this graph, peat and oil shale are aggregated with coal, when relevant.
Note: For presentational purposes, shares of under 0.1% are not included and consequently the total may not add up to 100%.

10 438 ktoe

For more detailed data, please consult our on-line data service at http://data.iea.org.© OECD/IEA 2014



 22 

Figur 14. Diagram över mängden genererad energi i Moçambique mellan 1996 och 2012. Källa: www.iea.org 
 
I figur 14 ser man att Vattenkraft är helt dominerande för elproduktionen i Moçambique och 
15 145 GWh, vilket är 99,89 %, kommer därifrån. Den resterande 0,11 %, det vill säga 21 GWh 
kommer från naturgas. (IEA 2013) Man kan undra vad som hände med Moçambiques 
elproduktion efter 1997. År 1975 blev Mocambique självständigt från Portugal. Två år efter det, 
mellan 1977 och 1992 härjade det ett inbördeskrig i Mocambique. (SIDA 2009) Om man tittar 
över statistiken från 1996 där det börjar gå uppåt igen och 1998, där vi kan se en stor skillnad, så 
har elproduktionen från vattenkraft gått från 449 GWh till 6 837 GWh. Under 1996 var man 
tvungen att importera mer än man genererade för att kunna försörja elbehovet, medan man 1998 
sålde 83 % av det man producerade. (IEA 2013) År 1985 – 1997 var vattenkraftverket Cahora 
Bassa oanvänt på grund av inbördeskriget i landet. Det var under året 1997 som förändringarna 
hände och det var samma år som ellagen uppkom, samt CNELEC och FUNAE. (Wikipedia 
2014) 
 
I Cahora Bassa finner man den största generatorn i Moçambique, vilket är ett hydroelektriskt 
verk som drivs av ”Hidroelectrica de Cahora Bassa” (HCB), HCB har två ägare; Moçambiques 
regering (85 %) och Portugal (15 %). Detta verk tillför 90 % av elen till elnätet. Cahora Bassa 
ligger i den norra delen av Moçambique och elen från verket skickas till Sydafrika istället för att 
förse landets södra delar. Elen som används i de mellersta och södra delarna kommer istället från 
det kombinerade verket mellan Sydafrika (kol) och Moçambique (vattenkraft och bergvärme).  
Fördelningen av Cahora Bassas el är följande; Sydafrika (65 %), Zimbabwe (19 %), sydafrikanska 
energipoolen och Botswana (mindre än 1 %). De resterande procenten stannar i landet. (IRENA 
2012) 
 
Elkonsumtionen/population var 0,45 MWh/capita under 2012. (IEA 2013) 
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6.1.3 Solenergi 
Energipotentialen för solenergi är beräknad till 1,49 miljoner GW, med en solinstrålning på 5,2 
kWh/m2,dag. (IRENA 2012) Även för Moçambique är det svårt att finna siffror på hur mycket 
solceller som installerats i landet. Ingen el har matats in till elnätet. (IEA 2013) Under 2012 
uppskattade man att ungefär 1 MW solceller hade blivit installerat och det mesta var system 
uppförda med hjälp från den nationella styrelsen för elektricitet (FUNAE). Anläggningarna är 
”off-grid”-system ute på landsbygden. Även 650 solkylskåp har installerats på hälsokliniker och 
tillsammans med en blandning av sol, - vatten och vindkraft har 115 byar, 289 skolor och 300 
kliniker framgångsrikt genomförts. Ett framtida projekt med solceller är planerat och beräknat 
kunna innehålla 5 MW installerade solceller. 
 
Idag bor den största delen av invånarna utspridda på landsbygden och på avlägsna områden. Det 
krävs stora expansioner av elnätet för att fler och fler ska få tillgång till elnätet, vilket man 2012 
inte trodde skulle ske inom den närmsta tiden.  
 
Solcellspriset är fortfarande väldigt högt i Moçambique. Detta är på grund av att det inte finns 
någon typ av skatteavdrag, skattelättnad eller nedsatt tullavgift för solceller. Den kommersiella 
och privata försäljningsmarknaden för solceller är därför väldigt liten. 
 
Fram till 2025 har man som mål att installera 100 000 solfångare och 5 000 solkylskåp, enligt 
Moçambiques sektor för förnyelsebar energi. Även internationella företag har utplacerade 
solenergiprojekt och installation för hushåll, små affärsföretag och offentliga intuitioner hoppas 
få el från solceller i framtiden. Under 2012 kikade aktörer i Moçambique på hur man skulle kunna 
utveckla ett system för inmatningstariffer för att främja småskaliga kraftverk till nätansluten 
elproduktion. Utformningen för tariffen bör beakta kostnaden för produktion, avkastning på 
investeringar, påverkan på elpriset och kostnader för stöd. (IRENA 2012) Under mitten av 2013 
lades det fram ett förslag för inmatningstariffer för solceller. Prisförslagen låg mellan 0,19 €/kWh 
(1,80 SEK/kWh) och 0,33 € /kWh (3 SEK/kWh). Detta gällde för en effekt från 0-10 kWh upp 
till 17 kWh. (Castro 2014) 
 

6.2 Sydafrikanska energipoolen 
Tanzania och Mocambique är båda två med i den så kallade ”Southern African Development 
Community” (SADC). År 1995 bildade de 12 länderna i SADC den sydafrikanska energipoolen 
(”Southern African Power Pool” (SAPP)). Målet med energipoolen är att optimera användningen 
av energiförsörjningen som finns i området.  Under 2012 var den regionala installerade effekten 
för poolen 56 558 GW. Energiförfrågan var under samma år 45 436 MW. (IRENA 2012) I mars 
2012 hade Tanzania levererat 1 008 MWh till energipoolen och Moçambique hade levererat 
23 MWh. De tillförde inte bara energi utan de hade också ett behov från poolen av 706 MWh för 
Moçambique och 900 MWh för Tanzania. (The Southern African Power Pool 2013) 

7. Resultat  
Mängden solinstrålning som träffar Afrika skapar möjligheten att använda solceller för att 
generera el året om. Under rubrik 3.4 – Beräkningar  visas resultatet för uträkningar och den 
teoretiska storleken på anläggningen. Dessa uträkningar gjordes efter avresan till Tanzania och 
användes som underlag för att få kostnadsförslag.  
 
Tabell 15. Resultatet från alla uträkningar för de tre olika scenariona. 
Scenario Effektförbrukning 

[kWh] 
Batterier [st.] Solceller [st.] Total kostnad 

[kr] 
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1 4 250,4  9 31 133 448 
2 10 216  9 44 185 873 
3 8 410,4  17 61 233 962 
 
Tabell 16. Återbetalningstiden för de tre olika anläggningarna. 
Scenario Återbetalningstiden [år] 
1 39,5 
2 25 
3 35 
 
Ur sammanställningen av resultatet kan man se att det är mest ekonomiskt lönsamt att investera i 
scenario 1. Om man tittar på den anläggning som lönar sig bäst är det scenario 2. Där är 
återbetalningstiden 25 år, vilket är 10 år kortare eller mer, än de andra två scenariona.  
 
Anledningen till att scenario 2 får den kortaste återbetalningstiden är för att den kräver lägre 
lagringskapacitet än scenario 3 eftersom den drivs av solen under dagarna och av elnätet då 
solcellerna inte genererar någon el. Den har samma lagringskapacitet som scenario 1 men har mer 
än dubbelt så stor effektförbrukning, vilket bidrar till att elbesparingen blir större och 
återbetalningstiden kortare. Det behövs fler solceller för scenarion 2 än för scenario 1 eftersom det 
är ett större effektbehov att täcka. Scenario 3 behöver flest solceller då det även ska räcka till att 
fylla den stora batteribanken.  
 

7.1 Jämförelse solenergi Tanzania och Moçambique 
I Tanzania stödjs solcellsutvecklingen av regeringen. Trots detta är de flesta solceller på 
landsbygden finansierade av sponsrade projekt från andra länder. Tillväxten kommer sannolikt att 
öka då stora delar av Tanzania är avlägsna och inte anslutna till elnätet. Regeringen i landet satsar 
på att bygga ut elnätet men detta sker i väldigt långsam takt och i många områden är det inte 
ekonomiskt lönsamt att bygga ut anslutningar till stamnätet. Detta ger, enligt en studie av Tobias 
Cossen, solceller och även andra förnybara energikällor möjligheten att växa och bidra till mini-
nätverk eller självförsörjande hushåll. Investerare från solcellsföretag försöker även utveckla 
solenergikraftverk som kan utnyttja Tanzanias inmatningstariffer. (Cossen 2013) 
 
Samma sak, vad gäller ”off-grid”-systemen och dess utvidgning gäller för Mozambique. Fast här 
har vi FUNAE som driver på utvecklingen för solceller. Till skillnad från Tanzania har 
Moçambique ingen inmatningstariff eller andra incitament på plats. Käppar i hjulet för 
solcellernas utbredning i landet kan bli då ministeriet för energi kollar på förnyelsebar energi som 
inte bara kommer från solceller. De kikar även på vindkraft, biogas och vattenkraft. Då 
vattenkraften redan står för den största procentuella delen i landet så stannar utvecklingen av 
solceller upp lite och hade 2012 inte kommit längre än till pilotprojekt. (Cossen 2013) 
 
Vad gäller de lokala återförsäljarna så har företag i Tanzania kunna skapa sig ett namn inom 
sektorn tack vara stöd från regeringen och sociala investerare. Utbudet har kunnat växa och 
utbildade tekniker kan installera och distribuera produkter i landet. En stor hjälp är importpolicyn 
av solenergin, vilken är noll kronor, enligt Respich Kazimoto, före detta energikonsult, Moshi. 
Jämfört med Moçambique där det inte finns någon typ av skattelättnader och liknande för 
solceller och dess import, så finns ingen riktigt fungerande försäljningsmarknad. Inte bara för den 
utökade tillgängligheten att köpa förnybar energi är detta viktigt, utan även ur arbetssynpunkt.  
 
Sammanfattningsvis såg läget för solenergi 2012, ljusare ut för Tanzania än för Moçambique. 
Tanzania hade kommit längre i utvecklingen och hade en större del installerad effekt, som man 
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visste om. Regeringen i Tanzania hade kommit mycket längre i utvecklingen för solceller än vad 
regeringen i Moçambique hade. På grund av den stora mängd energi som produceras från 
vattenkraft begränsar det utvecklingen av solceller i Moçambique. För båda länderna kan 
självsående solcellsanläggningar vara en kostnadseffektiv och snabb lösning för att kunna 
elektrifiera större delar av landet som idag inte har någon tillgång till elnätet. Att bygga ut det 
befintliga elnätet tar tid och kostar mycket. Solceller kan bidra till hälsosammare liv genom att 
tillgången till vatten blir större, vilket ökar produktionen av mat, användningen av kokplatta 
istället för eld och belysning vilket kan leda till mer utbildning. 
 
Om Tanzania skulle vilja täcka hela sitt energibehov för 2012, med el genererad från solceller, 
skulle de behöva ungefär 680 km2 stycken solceller (med en verkningsgrad på 15 %). Detta utgör 
0,072 % av Tanzanias yta.  
 
Solinstrålningen i Moçambique är i genomsnitt 2 110 kWh/m2 per år. (Photovoltaic 
Geographical Information System 2015) Med denna instrålning skulle det behövas 274 km2 
solceller (med verkningsgraden 15 %) för att täcka hela Moçambiques energibehov under 2012. 
Det är 0,035 % av landets totala yta. 
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8. Diskussion 
Det finns enorm potential för att utvinna el från solceller i Tanzania. Mer pengar borde läggas på 
detta från Tanzanias regering. Om man investerade med mer resurser för att bygga ”off-grid”-
system på landsbygden skulle man kunna spara pengar, eller använda samma summa, som skulle 
läggas på att bygga ut stamnätet. Med den takt stamnätet byggs ut idag så kommer det att ta 
många år tills människor på avlägsna platser kommer att få tillgång till elnätet. Det snabbare 
alternativet är att investera i och resa upp solceller.  
 
Elen behövs främst för belysning och för att driva vattenpumpar för dricksvatten och bevattning. 
Det är väldigt vanligt är att man lagar mat över öppen eld. Detta är ur en hälsorisks – och 
miljösynpunkt inte bra då man eldar allt som går att elda. Det är till största del ved, men då någon 
typ av avfalls - och/eller återvinningssystem inte existerar, eldas även plaster och metaller. De 
kvinnor som lagar maten arbetar dagligen i dessa ångor och ett enkelt solcellssystem för att driva 
en mindre spis borde både ur hälso – och miljösynpunkt vara ett måste.  
 
Mycket idag beror på utbildning. Utan utbildning är det svårt att veta sina rättigheter, hur system 
fungerar, läran om olika sjukdomar, ha en chans till arbete och att lära sig nya språk. Om man 
kan sänka skolavgiften tack vare kostnadseffektiv el, kan fler barn gå i skolan och 
förhoppningsvis gå en ljusare framtid till mötes än sina föräldrar. Om man kan få belysning i 
skolorna så kan skolundervisningar bedrivas under fler timmar på dygnet och även föräldrar som 
arbetar dagtid kan få gå i skolan.  
 
Om vattenpumpen i skolan i Mtakuja skulle drivas på solceller skulle stora summor pengar sparas 
in och skolavgiften skulle kunna sänkas, vilket skulle bidra till att fler föräldrar skulle ha råd att 
skicka sina barn till skolan. Lönen för lärare skulle också kunna höjas. Med solceller som driver 
vattenpumpen behöver man inte förlita sig på det opålitliga elnätet som har strömavbrott flera 
gånger om dagen. Grödorna som odlas på skolan skulle kunna ske i större mängder och en 
besparing skulle även där göras på mat som behöver köpas in. Vattnet behövs också för hygien 
och för att motverka uttorkning. 
 
Utifrån intervjuerna som gjordes på skolan är kunskapen om solceller inte så bred. De flesta vet 
vad det är men inte hur de fungerar eller hur de tillämpas. Om det var obligatoriskt med 
undervisningar om solenergi och andra förnyelsebara energikällor skulle vetskapen bland 
skolorna vara större. En utbredning av användandet kommer också att bredda kunnandet tror 
jag. 
 
De tre utgångslägena för anläggningen har gett ett bra underlag för Moshigruppen om de skulle 
vilja driva igenom lösningen i framtiden. Att döma från de tre olika utfallen skulle det vara 
billigast att bara elektrifiera skolan för belysning. Behovet av vatten är lika viktigt, om inte 
viktigare, och det finns två möjligheter för att driva en pump på solceller. Billigast är det att låta 
AC-pumpen som står där idag stå kvar och drivas på solceller under dagarna och vara kopplad till 
nätet de dagar då det inte finns någon sol eller om den behöver köras kvällstid. 
Återbetalningstiden för de tre scenariona är kortast för scenario 2, en solcellsanläggning för lysrör 
och AC-pump. Genom att behålla den gamla pumpen (AC) och låta den drivas av elnätet när det 
fungerar är troligtvis den lönsammaste anläggningen med tanke på just återbetalningstiden. Jag 
tycker att det hade varit bäst att ha en vattenpump som är helt oberoende av det opålitliga elnätet. 
Då är det ett fullt fungerande system som är helt oberoende av elnätet och dess fluktuation av 
eltillförseln. Dock är det ett dyrare system och samtidigt förstår jag att man vill försäkra sig om 
att pumpen skulle fungera även om det till exempel var dagar utan sol som överskred 
lagringskapaciteten, eller om något olyckligtvis skulle bli stulet.  
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Det var svårt att få fram priset för vad anläggningen skulle kosta i Tanzania. De ger väldigt sällan 
ett pris innan de vet att de har fått kontraktet att genomföra installationen. Det var även svårt att 
i tid, få en riktig priskalkyl från Svenska företag.  Priset för anläggningen i Sverige har därför 
tagits fram genom sammanslagning av varje komponents pris. Det var svårt att uppskatta hur 
mycket arbetskostnaden skulle bli då jag inte vet hur lång tid det skulle ta att resa anläggningen 
och vad priset för arbetet är per timme. Därför har några beräkningar för detta inte gjorts. 
 
Projektet har varit väldigt lärorikt och nyttigt. Inte mycket var som jag hade tänkt mig. Att tiden 
på plats ändrades från 8 veckor till 3 veckor ser jag, med facit i hand, som en fördel. Jag är osäker 
på om projektet med installation hade blivit klart i tid om 8 veckor hade varit avsatt för det. 
Arbetstempot är inte som här i Sverige och orden ”stress” och ”brådska” existerar inte. Man kan 
beskriva deras livsstil som ”pole pole” (två frekvent upprepade ord som betyder ”långsamt”). 
Andra käppar i hjulet hade varit deras arbetssätt. Man behöver gå många omvägar innan man 
kommer fram till rätt person med rätt svar. Istället för att fråga en person som är ansvarig för 
något måste man först fråga föreningen som hyrde in en person, som kontaktade denna person i 
fråga. Jag fick uppfattningen om att det var oartigt att ringa och fråga någon om något över 
telefon, som till exempel effekten på skolans vattenpump. Istället skulle man först ringa för att 
boka träff och sedan ses och ta i hand. Prissättningen kan också bli ett problem då man som vit 
betalar ett, två eller tre gånger högre pris än om man kommer från Tanzania. Nu i efterhand så 
vet jag hur jag ska gå till väga för att installera en solcellsanläggning i Tanzania och det skulle 
behövas minst 8 veckor nu när jag förstår systemet.  
 
Trots många hinder på vägen kunde projektet fullföljas och ge ett lyckat resultat. Projektet har 
varit ett bra exempel för att ingenting ofta går som man planerat och om så är fallet blir man 
tvunget att finna lösningar på problemen. Mer information om utmaningar som stöttes på under 
vägen finns under bilaga 4 – Utmaningar. Bilder från besöket i Tanzania finns under bilaga 9 – 
Bilder. 
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9. Slutsats 
Denna rapport visar att det finns stora förutsättningar för att utnyttja solens energi och generera 
el från solceller i Tanzania.  
 
Man kan med denna undersökning tydligt se hur mycket tillgången till pålitlig el kan påverka liv. 
Det kan öka förutsättningen för lärande och lärande är nyckeln till många problem. I ett torrt 
område som Mtakuja, är el till vattenpumpen avgörande för att få tillräckligt med vatten för att 
kunna odla egen mat till människorna i området.  
 
Två av rektorns huvudönskemål, på skolan i Mtakuja, är att kunna bedriva studier på kvällen och 
reducera kostnaden för vattenpumpen. Elförsörjningen är väldigt opålitlig i området och för att 
slippa dagar med strömavbrott skulle en solcellsanläggning vara en bra lösning och vara till stor 
hjälp för skolans undervisningar och bevattning av jordbruket. Att utnyttja denna energikälla 
skulle göra stora förändringar och ge stora besparingar för skolan då de får kostnadseffektiv el 
från solcellerna. Om avgiften för att gå i skolan kan sänkas, kan fler barn gå i skolan och detta 
kommer med stor sannolikhet att öka levnadsstandarden.   
 
Sammanfattningsvis behöver anläggningarna utformas på följande sätt: 

• Scenario 1: 54 st. lysrör, 2 st. fläktar, 9 st. batterier, en regulator och 31 st. solcellspaneler. 
Den totala kostnaden för anläggningen skulle bli 133 448 kronor och återbetalningstiden 
39,5 år. 

• Scenario 2: 54 st. lysrör, 2 st. fläktar, 9 st. batterier, en växelriktare, en regulator och 44 st. 
solcellspaneler. Den totala kostnaden för anläggningen skulle bli 185 873 kronor och 
återbetalningstiden 25 år. 

• Scenario 3: 54 st. lysrör, 2 st. fläktar, 17 st. batterier, 4 st. DC-pumpar, en regulator och 61 
st. solcellspaneler. Den totala kostnaden för anläggningen skulle bli 233 962 kronor och 
återbetalningstiden 35 år. 

 
Det höga elkostnadspriset och den dåliga prestandan på elnätet i Tanzania kommer att ge ett 
tillräckligt starkt stöd för utvecklingen av ”off-grid”-solsystem i landet. Med mer fristående 
elsystem på landsbygden kan pengar sparas in på de kostnader som kommer uppstå när man 
behöver bygga ut elnätet. Människorna får kostnadseffektiv el och system som kräver lite 
underhåll.  
 
Utbredningen av solceller är idag inte särskilt stor i vare sig Tanzania eller Moçambique. De flesta 
projekt är och har varit välgörenhetsbaserade av företag från andra länder. Tanzania har kommit 
lite längre än Moçambique vad gäller reglering och system för solenergi. Att importera solceller 
till Tanzania är gratis och det finns ett fungerande inmatningstariffsystem i landet. Något av dessa 
finns inte i Moçambique. Den största energikällan, för båda länderna, kom under 2012 från 
biobränslen och avfall. 
 
Projektet har gett lärdom inom nya kulturer och skillnaden mellan olika arbetssätt i olika länder. 
Det har varit nyttigt att se hur människor på samma planet lever under så olika förhållanden.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Uträkningar 
 
Lastens energikonsumtion 
Uträkning för varje enskild last, ekvation (1):  
Lysrör: 

13  ×  6 = 78  𝑊ℎ 
Pump AC 

745,7  ×  8 = 5  965,6  𝑊ℎ 
Pump DC 

130  ×  8 = 1  040  𝑊ℎ 
Fläkt batteri 

1,6  ×  12 = 19,2  𝑊ℎ 
 
Uträkning för den totala lasten, ekvation (2): 
Lysrör: 

78  ×  54 = 4  212  𝑊ℎ 
Pump AC 

5  965,6  ×  1 = 5  965,6  𝑊ℎ 
Pump DC 

1  040  ×  4 = 4  160  𝑊ℎ 
Fläkt batteri 

19,2  ×  2 = 38,4  𝑊ℎ 
Totalt: 
Scenario 1 

4  212+ 38,4 = 𝟒  𝟐𝟓𝟎,𝟒  𝑾𝒉 
Scenario 2 

4  212+ 5  965,6+ 38,4 = 𝟏𝟎  𝟐𝟏𝟔  𝑾𝒉 
Scenario 3 

4  212+ 4  160+ 38,4 = 𝟖  𝟒𝟏𝟎,𝟒  𝑾𝒉 
 
Batteriets kapacitet: 
 
12  ×  230   = 2  760   𝑊ℎ → 2,76  [𝑘𝑊ℎ]   (3) 
 
Uträkning av batteribankens storlek, ekvation (4):  
Scenario 1 

4  250,4  ×  3  ×   1+ 0,10
0,60   ≈   23, 38  𝑘𝑊ℎ 

 
Scenario 2 

4  250,4  ×  3  ×   1+ 0,10
0,60   ≈   23,38  𝑘𝑊ℎ 

 
Scenario 3 

8  410,4  ×  3  ×   1+ 0,10
0,60   ≈ 46,3  𝑘𝑊ℎ 
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Uträkning av antalet batterier som behövs, ekvation (5):    
Scenario 1 

23,38
2,76   ≈ 8,5  𝑠𝑡   → 9  𝑠𝑡 

 
Scenario 2 

23,38
2,76   ≈ 8,5  𝑠𝑡   → 9  𝑠𝑡 

 
Scenario 3 

46,3
2,76   ≈ 16,8  𝑠𝑡   → 17  𝑠𝑡 

 
Solpaneler: 
Vid insättning av data i ekvation (6) så fås följande resultat:  
Scenario 1 

23,38
4,63
0,13 ≈ 38,8   𝑚!   →   31  𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑟 

 
Scenario 2 

33,60
4,63
0,13 ≈ 55,8   𝑚!   → 44  𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑟 

 
Scenario 3 

46,3
4,63
0,13 78   𝑚!   →   61  𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑟 
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Bilaga 2 – Kostnadskalkyl 
 
Utgifterna för personkostnaderna under fältstudien i Tanzania. 
Utgift SEK [kr] 
Flyg 6 367 
Resa till flyg t/r SWE 1 252,8 
Resa till flyg t/r TNZ 688 
Inrikes resor 600 
Boende 3 451 
Visum 500 
Mat 3 465 
Vaccin 3 512 
Försäkring 0 
Internet 420 
Totalt 19 567,8 
 
I de tre följande tabellerna redovisas mer detaljerat kostnaderna för de tre olika scenariona i 
rapporten.  
 
Scenario 1 Kostnad [kr] 
Lysrör 3 726 
Batterier 44 910 
Solceller 58 125 
Armaturer 3 375 
Kontroller 1 520 
Fläktar 218 
Förråd  7 500 
Övrigt 4 074 
Frakt 10 000 
Totalt 133 448 
 
Scenario 2 Kostnad [kr] 
Lysrör 3 726 
Batterier 44 910 
Solceller 82 500 
Växelriktare 27 670 
Armaturer 3 375 
Kontroller 1 520 
Fläktar 218 
Förråd 7 500 
Övrigt 4 454 
Frakt 10 000 
Totalt 185 873 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

Scenario 3 Kostnad [kr] 
Lysrör 3 726 
Batterier 84 830 
Solceller 114 375 
Armaturer 4 264 
Kontroller 1 520 
Fläktar 218 
Vattenpump (DC) 4 000 
Förråd 7 500 
Övrigt 3 529 
Frakt 10 000 
Totalt 233 962 
 
Prisuppgifter som inte kommer från Solar Suply Sweden har tagits från www.conrad.com, 
www.solarshop-europé.net, www.aliexpress.com och www.sunwind.com. 
 
Beräkning Pay-off-metoden 
 
Ekvation:  

𝐾!
𝐾å
= 𝑇!" 

TPO = Pay-off-tiden 
Ki = Investeringskostnaden 
Kå = Årsintäkten, netto (elpriset som besparas i denna rapport) 
 
Scenario 1 
 
Ki = 133 448 kr 
Kå = (4,2504 * 365 * 2,18) = ca 3 382 kr 
 

133  448
3  352 ≈ 39,5  å𝑟 

Scenario 2 
Ki = 185 873 kr 
Kå = ((0,7457 * 8 * 274) + (0,7457 * 3 * 91) + (4,2504 * 365)) * 2,18 = 7 389 kr 
 

185  873
7  389 ≈ 25  å𝑟 

Scenario 3 
Ki = 233 962 kr 
Kå = (8,4104 * 365 * 2,18) = ca 6 692 kr 
 

233  962
6  692 ≈ 35  å𝑟 
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Bilaga 3 – Riskanalys 
De risker som skulle kunna uppstå under projektets gång: 

 Dålig kommunikation  
 Brist på sponsring för material 
 Brist på stipendier för personkostnader 
 Ointresse från byn 
 Sjukdom av resenär 
 Import 
 Konflikter i landet eller kringliggande land 
 Sjukdom i landet 
 Informationsmaterial 

 
Beräkning av riskfaktorn 
För att se hur stor sannolikheten är att de olika riskerna inträffar och vilken konsekvens det ger, 
så har de angetts på en skala mellan 1-5, där 5 är högst. Sannolikheten multiplicerat med risken, 
ger riskvärde.  
 
Riskanalys med de olika riskerna, med sannolikheten att de slår in, konsekvensen som blir om de skulle slå in, 
samt det beräknade riskvärdet för risken. 
Risk Sannolikhet [S] 

(1-5) 
Konsekvens [K] 
(1-5) 

Riskvärde 
(SxK) 

Dålig kommunikation 
 

3 4 12 

Brist på sponsring 
För material 
 

4 5 20 

Brist på stipendium  
för personkostnader 
 

3 4 12 

Ointresse från byn 
 

1 5 5 

Sjukdom av resenär 
 

2 5 10 

Import 
 

4 5 20 

Konflikter i landet 
eller  
Kringliggande land 
 

1 5 5 

Brist på material 
 

3 5 15 

Brist på informations- 
material 

2 4 8 

  
Brist på sponsring för material 
Detta var en stor riskfaktor för att kunna lyckas med installation och resning av en 
solcellsanläggning. För att undvika denna risk så påbörjades sökandet av bidrag långt innan 
avresa. Trots detta lyckades inte tillräckligt med sponsring samlas in för att kunna genomföra 
monteringsdelen av projektet. 
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Import 
En del sponsring mottogs och det var av material för att belysa ett av klassrummen. Risken att 
det skulle vara svårt att få med detta in i landet var väldigt hög. Med tanke på länders olika regler 
och importkrav så kunde detta bli ett problem.  
 
Brist på material 
Materialbrist för en kalkylundersökning har också en hög riskfaktor. För att säkerställa att saker 
och ting fanns i landet gjordes i ett tidigt skede undersökningar om vilka material som fanns 
tillgängligt lokalt i landet. Om det inte skulle vara tillgängligt skulle det medföra större importer 
vilket kunde medföra mer kostnader. 
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Bilaga 4 - Utmaningar 
Under projektets gång har många problem och utmaningar stötts på. Många parametrar som jag 
redan innan visste kunde gå fel, men även nya hinder, dök upp under projektets gång. 
 
Kontaktsvårigheter 
På grund kontaktsvårigheter var väntetiden för svar på mail, lång. Detta blev en stor barriär då 
kontaktmöjligheten är en viktig del i förarbetet. På grund av dessa hinder dröjde det länge innan 
jag kunde få reda på viktigt information för beräkningar av anläggningen och jag kunde heller inte 
boka biljetter för avresa eftersom jag inte visste vad som väntade mig när jag kom fram. 
Förseningar av uträkningar fördröjde arbetet med att söka bidrag till solcellesanläggningen. 
 
Import 
Importsvårigheter uppstod då det var väldigt svårt att få klarhet om hur det skulle gå till och vad 
man får importera. Ett alternativ var att ta med komponenterna på flyget. Efter mycket kontakt 
med flygbolaget kom vi ändå inte riktigt fram till någon lösning. Om priset skulle vara väldigt 
högt var det något jag inte skulle ha råd att betala.  
 
Återförsäljare  
En annan utmaning är den ekonomiska delen. I Tanzania sätts priset på olika sätt. Om köparen 
är från ett annat land tas ofta det dubbla eller till och med det tredubbla priset. Detta kan göra det 
svårt att få fram det bästa priset för installation av solceller då priset troligen skulle vara billigare 
för någon som kommer ifrån trakten.   
 
Kulturella skillnader 
Man kan inte förvänta sig annat än att kulturen är annorlunda i en annan del av världen, på en 
helt annan kontinent. Det är svårt att förbereda sig. Trots att man frågar andra som varit på plats 
och läser artiklar och restips så uppstår alltid något oväntat på plats. Vid min ankomst i Tanzania 
var det en till tjej som gjorde ett projekt i samma skola som mig och hon bodde även hos samma 
värdpar. Hon förberedde mig mycket innan jag satte igång och förvarnade om många olika 
scenarier som troligtvis skulle komma att dyka upp. Även om hon kunde förvarna om det mesta 
så dök alltid nya överraskningar upp. Tanzania är ett land som har väldigt mycket korruption och 
detta är något man ständigt blir påmind utav när man rör sig omkring i landet. 
 
En annan utmanande handling var att anordna möten. Själva arrangemanget var enkelt att ordna, 
men väl på mötesplatsen var det inte ovanligt att man fick vänta i två timmar tills alla dök upp. 
Mötet inleddes ofta med långa presentationer och småprat om annat. När man väl kom till själva 
syftet med mötet ville medlemmarna gå hem och man var tvungen att boka tid för ett nytt möte 
veckan därpå.  
 
Språket 
Nationalspråket i Tanzania är Swahili och inte många kan bra engelska. Jag lärde mig mycket 
swahili på plats men endast för ytligt bruk. För att boka möten och förstå och göra mig förstådd 
hade jag en tolk med mig.  
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Bilaga 5 – Sonnenschein Solar Battery 
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Bilaga 6 – Solcell CHN 72M, 210 W 
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Bilaga 7 – MPPT Solar Charge Controller 

 

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD.

www.epsolarpv.com
www.epsolarpv.com
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Technical specifications

Model Tracer1215BN Tracer2215BN Tracer3215BN Tracer4215BN

Nominal system voltage 12/24V auto work

Rated  battery current 10A 20A 30A 40A

Rated  load current 10A 20A 20A 20A

Max. PV open circuit voltage 150V

Max. battery  voltage 32V

Max. PV input power
130W  (12V) 260W  (12V) 390W  (12V) 520W  (12V)

260W  (24V) 520W  (24V) 780W  (24V) 1040W  (24V)

Equalize charging voltage Gel: 14.2V,  Sealed: 14.6V,  Flooded: 14.8V, 
USER: 9~17V

Boost charging voltage Gel: 14.2V,  Sealed: 14.6V,  Flooded: 14.8V, 
USER: 9~17V

Float charging voltage Gel /Sealed /Flooded: 13.8V,   USER: 9~17V

Low voltage reconnect voltage Gel /Sealed /Flooded: 12.6V,   USER: 9~17V

Low voltage disconnect voltage Gel /Sealed /Flooded: 11.1V,   USER: 9~17V

Self-consumption ≤50mA(12V)    ≤27mA(24V)

Grounding Common negative

Temp. compensation -3mV/℃/2V

Communication Port RS485 / RJ45 interface

Mechanical Tracer1215BN Tracer2215BN Tracer3215BN Tracer4215BN

Overall dimension 196x118x36mm 217x143x56mm 281x160x60mm 303x183x64mm

Terminal 4mm2 10mm2 16mm2 25mm2

Net weight 0.9kg 1.5kg 2.3kg 2.9kg

Enclosure IP30

www.epsolarpv.com

* Technical data for 12V system at 25℃

www.epsolarpv.com

Conversion efficiency curves:

www.epsolarpv.com

Illumination Intensity: 1000W/m2 Temperature: 25℃
Test model: Tracer3215B

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD.
Add: BLDG #18, CO.PARK ,NO.8 HEYING 
ROAD,CHANGPING DISTRICT，BEIJING，CHINA 
Tel: 010-82894962 / 82894112 
Fax: 010-82894882
E-mail: info@epsolarpv.com

Environmental

Working temperature -35℃～+55℃

Storage temperature -35℃～+80℃

Humidity ≤95% N.C.

www.epsolarpv.com

Solar MPPT 
Voltage(33V,66V,98V) / System 
Voltage(24V)
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Bilaga 8 – Ecolux Ljusberäkningar 
 

 
 
 
 
 
  

Skola
20.04.2015

Ecolux AB

Box 100
265 03 Hyllinge

Handläggare Emma Nilsson
Telefon 010-130 11 26

Fax
e-post emma.nilsson@ecolux.se

Klassrum alt. LED / Sammanfattning

Rumshöjd: 3.000 m, Monteringshöjd: 2.400 m, Underhållsfaktor: 0.80 Värden i Lux, Skala 1:100

Yta � [%] Emed [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emed

Beräkningsplan / 534 336 708 0.630
Golv 20 428 254 555 0.593
Tak 50 801 183 1884 0.228
Väggar (4) 50 286 154 1051 /

Beräkningsplan:
Höjd: 0.850 m
Rutsystem: 64 x 64 Punkter 
Gränsyta: 0.500 m

UGR Längsgående- Tvär till armaturaxel
Vänster vägg 18 18
Nedre vägg 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Dellista armaturer

Effektförbrukning: 12.54 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Yta: 64.40 m²) 

Nr. Antal Beteckning (Korrektionsfaktor) � (Armatur) [lm] � (Ljuskälla) [lm] P [W]

1 9 Ecolux Vasto 7600/8600-SAS 3K (1.000) 8620 8620 89.7
Totalt: 77580 Totalt: 77580 807.3

Sida 4
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Bilaga 9 – Bilder 

Bildbeskrivning: Översta bilden (V): Högsta toppen på Kilimanjaro. 
Översta bilden (H): En av Tanzanias basfödor; ris. Andra bilden från 
toppen (V): Traditionell bonde i Mtakuja. Bilden längst ner (V): En 
förskola med en målad karta över världen. Bilden längst ner (M): En 
glad kokerska på skolan i Mtakuja. Bilderna längst till höger: En get, 
en växt som växer överallt och kan överleva torra förhållanden och en 
trälåda fylld med växter. 
 
 
 
Fotograf :  Thomas Mansel l   
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Bilderna innehåller foton på skolelever från olika åldrar; dagisbarn 
upp till mellanstadiet. På bilden i mitten ser vi en lärare som lär 
barnen att räkna på engelska och på bilden längst ner till vänster 
sitter rektorn för en av skolorna i området. Hon har precis fått en 
gåva, i form av tennisbollar, till barnen. 
 

Fotograf :  Thomas Manse l l  
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Fotograf :  Thomas Manse l l  

 

Till vänster ses glada skolbarn. I 
bilden till höger visas ett traditionellt 
skolkök. Köket på bilden är från 
skolan i Mtakuja. 
 

Bilden till vänster: Min värdfamilj, Phoebe, Elizabeth (brorsdotter), Michael (fosterbarn) och Godwin. I 
bilden till höger står jag med några skolbarn. 

Den svartvita bilden visat en vanlig syn på 
landsvägen, med en väl lastad motorcykel. 
Huset till höger är taget i en by uppe i bergen 
och visar det vanliga hemmet för byns 
innevånare.  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Helena Andersson
Energiingenjör - Förnybar energi
helena.karin.andersson@gmail.com


