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Sammanfattning 

Generering av el med hjälp av solen står idag för en väldigt liten andel av Sveriges totala generering 

av el. För att komma upp till en högre nivå krävs inte enorma solcellsparker över hela Sverige, utan 

tvärtom skulle det kunna gå att använda redan befintliga tak. Det förhållandet är bara ett av flera 

som påvisar behovet av större kunskapsspridning om dagens energisystem och solcellsteknik. Det 

finns också ett behov av ökad kunskap om karaktäristiska svenska hus- och taktyper och om vad som 

är möjligt att göra med varierande slag av solcellsteknik, för att konvertera de olika hustypernas tak 

till en liten energikälla. Ren solenergi kan inte ensam konkurrera ut fossila bränslen, men det finns 

god potential för en mycket högre andel av den än vad som är installerat idag. Wallenstam AB är ett 

energimedvetet fastighetsbolag som bland annat är verksamma i Göteborg. Deras intresse av 

förnybar energi och av att ersätta fossilt bränsle med mer miljövänlig teknik gav upphov till ett 

samarbete mellan författaren och Wallenstam AB. 

Arbetets första del syftar till att inbringa mer och fördjupad kunskap inom ämnet solceller och 

solcellsanläggningar. Syftet med arbetets andra del är att undersöka vilka möjligheter och hinder det 

finns med solcellsinstallationer på några olika typiska svenska fastighetstyper. En projektering 

genomförs på tre olika fastighetstyper i Göteborgsområdet; en industri/kontorslokal, ett modernt 

flerbostadshus och en fastighet i centrala Göteborg med både bostäder och kommersiell verksamhet. 

Målet är att utifrån varje fastighets förutsättningar finna den eller de mest lämpade solcellspanelerna 

för respektive fastighet med avseende på ekonomisk fördelaktighet, estetik samt i vad som är 

tekniskt möjligt utifrån exempelvis tidigare installerade energisystem. 

Rapporten och dess resultat är skapat utifrån litteraturstudier, platsbesök på fastigheter, mätningar 

på ritningar och satellitkartor, beräkningar för hand, samt modellering i PVsyst. Fortlöpande  

diskussion med personer inom solenergibranschen har också hållits. För att beräkna respektive 

anläggnings elproduktionskostnad samt för känslighetsanalyser används en webbaserad 

beräkningsapplikation, tillhörande rapporten El från nya och framtida anläggningar 2014.  

Huvudresultat är att endast två av de tekniskt möjliga anläggningarna har en elproduktionskostnad 

som är i närheten av det jämförande elpriset på 0,75 kr/kWh. Det är de polykristallina 

solcellsanläggningarna på Kvillebäcken 3:1 och Mölnlycke 1:1. Beräkningarna visar på att 

anläggningarna med polykristallina solcellspaneler på Kvillebäcken 3:1 och Mölnlycke Fabriker 1:1 är 

riktigt konkurrenskraftig om kalkylräntan sänks från 4 % till 2 %, eller om investeringskostnaderna 

minskar med 15 %. På fastigheten Inom Vallgraven 26:8 ligger samtliga elproduktionskostnader över 

en krona per kilowattimme, men installation av solcellsteknik på en sådan central byggnad skulle 

kunna ha ett marknadsföringsvärde. 

 

Nyckelord: solceller, takinstallation, hybridpanel, semitransparent, elproduktionskostnad, 

känslighetsanalys  
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Abstract 

Generation of electricity by use of solar irradiation is today a very small part of the total electricity 

generation in Sweden.  It is not necessary to build a great amount of solar parks all over Sweden to 

reach a higher level, it could instead be possible by using already existing rooftops. That is one of the 

situations that indicates the need of a greater knowledge dissemination, about today’s energy 

system and the technology of photovoltaics. It also exists a demand of knowledge about 

characteristic Swedish houses and rooftops. To convert the different kinds of rooftops to small power 

sources, there is also a demand of knowledge about installations that is possible to do with different 

kinds of photovoltaics. Although, solar power alone cannot compete with fossil fuels, but it should 

have a good possibility to reach a much higher level than what exists today. Wallenstam AB is an 

energy-conscious company within the real estate business in Gothenburg. Their interests in 

renewable energy and their ambition to replace fossil fuel with more environment-friendly 

technology facilitated this cooperation. 

The first part of the report aims to get more and deeper knowledge about the subject photovoltaics 

and solar plants. The second part of the report aims to investigate what possibilities and 

impediments there is with photovoltaic installations at different kinds of typical Swedish houses. A 

planning work is made at three different types of buildings in the area of Gothenburg. One at an 

industry/office space, one at a modern apartment block and one at a central building in Gothenburg 

that has both apartments and commercialized activity. The goal is to find the most suitable 

photovoltaic installation to each of the three buildings, based on economic advantageousness, 

appearance and esthetic, and the possibilities with the technology of earlier installed energy systems.   

The report and the result are formed on the basis of literature studies, site visits at the buildings, 

measurements at drawings and satellite maps, calculations by hand and modelling in the software 

PVsyst. Many discussions with people in the solar energy industry were also held. To calculate the 

Levelized Cost Of Energy (LCOE) and to perform the sensitivity analysis, a web-based calculator was 

used. The web-based calculator belongs to the report El från nya och framtida anläggningar 2014.   

The main result shows that only two of the possible photovoltaic installations gets a LCOE that is 

competitive relative the comparative electricity price at 0,75 SEK/kWh. Installations with 

polycrystalline solar panels at Kvillebäcken 3:1 and Mölnlycke 1:1. The result also shows that the two 

installations with polycrystalline solar panels at Kvillebäcken 3:1 and Mölnlycke Fabriker is really 

competitive if the capital interest rate is reduced from 4 % to 2 %, or if the investment cost is 

reduced by 15 %. At the property Inom Vallgraven 26:8, the LCOE for all possible installations are 

over one Swedish krona per kilowatt hour, but an installation with solar panels at a central building 

like that could have a marketing value. It would also show Wallenstams standpoint for renewable 

energy, new technology and a sustainable energy system. 

 

Keywords: photovoltaics, roofinstallations, hybrid, semitransparent, levelized cost of energy, 

sensitivity analysis   
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Förord 

Den här rapporten är den avslutande delen av min utbildning till Energiingenjör – förnybar energi. 

Examensarbetet som rapporten redovisar omfattar 15 hp inom området energiteknik, i det här fallet 

inriktat mot solenergi.   

Att till sist få tas sig an uppgiften att göra ett examensarbete kändes skönt efter två och ett halvt års 

utbildning. Solenergi kändes som ett självklart val av ämne, eftersom det är det som intresserar mig 

mest och därför att det är det energislag jag verkligen brinner för! Ungefär ett halvår efter start sitter 

jag nu här och slutför min rapport och jag ska erkänna att det inte har varit någon dans på rosor. 

Även om examensarbetet handlar om något jag verkligen tycker om, har vissa perioder varit tunga 

och man har funderat på om den här dagen för färdigställande någonsin skulle komma. Nu är den 

dagen här och jag kan konstatera att jag har lärt mig mängder av nya saker! Jag är så glad och stolt 

över att kunna sätta sista punkten i mitt examensarbete och kunna titulera mig Energiingenjör. 

Examensarbetet hade inte varit möjligt utan ett antal personer som jag vill rikta ett extra stort tack 

till: 

Per Hederstedt – Solcellskonsult och mitt otroligt trevliga idé- och informationsbollplank på Rejlers i 

Göteborg. 

Lars Kindhom – Gruppchef för grupp 1121 på Rejlers i Göteborg, som gav mig chansen att få jobba 

med Rejlers. 

Patrik Persson – Teknisk chef på Wallenstam AB i Göteborg, som gav mig tre intressanta fastigheter 

att studera och analysera. 

Joakim, Mikael och Henrik – Driftansvariga på Wallenstam AB för de olika fastigheterna och har som 

stått till tjänst med platsbesök och information om fastigheternas tekniska system.   

Charlotta Winkler – Civilingenjör inom energiteknik på WSP i Halmstad. Har varit behjälplig med tips 

och råd till de ekonomiska delarna i arbetet. 

Markus Svensson – VD på Nyedal Solenergi, bollplank och råd vid frågetecken inom solenergivärlden. 

Urban Persson – Handledare på Högskolan i Halmstad. Ständig idéspruta och coach för att skapa ett 

så bra examensarbete som möjligt. 

Vänner – som stöttat, hejat på och kommit med glada tillrop genom hela examensarbetet.  

Min kära familj – som har stöttat, drivit på, berömt, tröstat och hjälpt mig i alla perioder genom hela 

högskoletiden. Utan er hade jag inte varit, den jag är eller, där jag är idag. 

Stort varmt tack till er alla! 

Nu siktar jag mot nya utmaningar och mitt mål med utbildningen – att kunna medverka i 

omställningen till ett mer hållbart energisystem! 

 

Halmstad, maj 2016 

 

 Sanna Nilsson 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Solen är den största och viktigaste källan till den energi vi har på jorden, solen är upphovet till allt liv. 

Det är också solen som ger oss de flesta energikällor vi har. Den är grunden till biomassa, vindar, 

regn, vågor och utan solens fotosyntes hade inte ens de fossila bränslena funnits (1). Alla dessa 

energikällor kan användas för att generera elektricitet. Solens energi kan också användas direkt för 

att generera elektricitet med hjälp av solceller och här finns det stor utvecklingspotential! Solen 

strålar nämligen en enormt stor mängd energi mot jorden, inte mindre än en effekt som motsvarar 

100 000 TW (2). För att göra den siffran lite mer förståelig kan den jämföras med att solen under 

ungefär en timme, strålar lika mycket energi till jorden som det årligen behövs för att tillgodose hela 

det globala energibehovet. Det finns fler fördelar med el generad av solceller. De är tysta och sprider 

inga utsläpp eller luktar illa under sitt arbete. Solceller är dessutom det energislag som utvinner mest 

energi per ytenhet av alla förnyelsebara energislag (3)! Växthuseffekten och global uppvärmning är 

numera välkända begrepp. Vetenskapen säger att klimatförändringarna är på riktigt och det är 

människan som har orsakat dem (4). Det finns tre väletablerade samband (4): 

 Koncentrationen av växthusgaser i jordens atmosfär är direkt kopplade till jordens globala 

medeltemperatur. 

 Koncentrationen har ökat stadigt och medeltemperaturen tillsammans med den sedan 

industriella revolutionen.  

 Den mest förekommande växthusgasen koldioxid är en produkt vid förbränning av fossila 

bränslen.   

Förbränning av fossila bränslen är något som sker världen över i varierande mängd, bland annat för 

att generera elektricitet. Att byta källan till elförsörjning från fossila bränslen till förnybara källor 

kommer kanske inte att räcka hela vägen för att stoppa den globala uppvärmningen, men det är en 

god bit på vägen.  

Generering av el med hjälp av solen står idag för en väldigt liten andel av Sveriges totala generering 

av el. En orsak till det kan vara den historiskt sett höga kostnaden för solcellsteknik. Trots att priset 

för att installera solceller har sjunkit stadigt de senaste åren, har solcellstekniken ännu inte uppnått 

full konkurrenskraft gentemot konventionella energikällor och teknikslag. Det kan ett indikerande 

systempris i Sverige för solcellsel på 15 000 kr/kW visa (5). Att solel är en intermittent källa kan ses 

som ett hinder, men enligt professor Lennart Söder1 på KTH ska det inte innebära några problem för 

Sveriges kraftsystem att installera upp till 55 TWh sol-och vindkraft vilka båda är intermittenta 

energikällor (6). Det beror på att Sverige har en stor andel lättreglerad vattenkraft i energisystemet, 

som därmed fungerar som reglerkraft vid intermittent elgenerering av andra källor. I Söders rapport 

nämns 10 TWh som en möjlig nivå för integrering av solel. För att komma upp till den nivån krävs inte 

stora solcellsparker över hela Sverige, tvärtom går det i många fall att använda redan befintliga tak. I 

Sverige som har en existerande takyta på 319 km2 skulle det för att generera 10 TWh solel årligen 

behövas en takyta på 67 km2, förutsatt en verkningsgrad på 15 % och en årlig solinstrålning på 1 000 

kWh/m2, år (7). Den omständigheten är en av flera som påvisar behovet av mer kunskapsspridning 

                                                             
1
 Lennart Söder är professor i elkraftssystem vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där bedriver han 

forskning och utbildning inom elkraftstekniska system. Det inkluderar, bland mycket annat, studier av 
elkraftsystemets stabilitet samt sol- och vindkraftsenergins påverkan på elkraftssystemet. Söder medverkar 
också i både nationella samt internationella studier och projekt inom elkraftsteknik (69).  
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om energisystem och solcellsteknik. Det finns också ett behov av kunskap om karaktäristiska svenska 

hus- och taktyper och om vad som är möjligt att göra med varierande slag av solcellsteknik, för att 

konvertera de olika hustypernas tak till en liten energikälla. Större vetskap om lokala förutsättningar 

krävs även för att veta vilket system som är mest lämpat för platsen.  

Ren solenergi kan inte ensam konkurrera ut fossila bränslen, men det finns god potential för en 

mycket högre andel av den än vad som är installerat idag. Författarens tre år på Högskolan i 

Halmstad har ökat intresset för solenergi och miljö, därmed kändes ämne för avslutande 

examensarbete självklart. Att arbetet skulle handla om solenergi bestämdes tidigt, men i vilken form 

det skulle ske var svårare. Efter en avslutad praktik på ett företag som inriktar sig på solel, bestämdes 

det att just solel skulle vara kärnan i examensarbetet. För att få hjälp och expertis från arbetslivet 

knöts det kontakt med Rejlers i Göteborg som har hjälpt till med sakkunnighet och att knyta fler 

kontakter för information. Wallenstam AB är ett energimedvetet fastighetsbolag som bland annat är 

verksamma i Göteborg. Deras intresse av förnybar energi och av att ersätta fossilt bränsle med 

miljövänlig teknik gav upphov till ett samarbete. Fastighetsbolagets önskan är att undersöka om det 

finns möjligheter med solenergi på några utav deras fastigheter, i första hand solceller för 

elproduktion. Därmed ska en utredning av det göras.  

Det är viktigt att alla tar sitt ansvar när det gäller energi och miljö, för att Sverige och världen ska nå 

de mål som gemensamt har satts upp på miljökonferenser och vid stora politiska sammanträden. 

Både för jordens och för mänsklighetens skull. Att då ett fastighetsbolag så som Wallenstam eller 

andra större bolag söker möjligheterna för solenergi, kan efter en installation ge inspiration och 

incitament till andra att kämpa gemensamt mot de satta målen. Wallenstams intresse för möjligheter 

med implementering av solenergi och författarens egen vision om ett mer hållbart energisystem är 

således grunden till följande examensarbete. 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Arbetets första del syftar till att inbringa mer och fördjupad kunskap inom ämnet solceller och 

solcellsanläggningar, för att ge en god grund till arbetets andra del. Syftet med arbetets andra del är 

att undersöka vilka möjligheter och hinder det finns med solcellsinstallationer på olika typiska 

svenska fastighetstyper. En projektering kommer att göras på tre olika fastighetstyper i 

Göteborgsområdet; en industri/kontorslokal, ett modernt flerbostadshus och en fastighet i centrala 

Göteborg som innehar både bostäder och kommersiell verksamhet. Alla tre fastigheterna har väldigt 

skilda förutsättningar och olika behov. Målet är att utifrån varje fastighets egna förutsättningar finna 

den eller de mest lämpade solcellspanelerna för respektive fastighet med grund i ekonomisk 

fördelaktighet, estetik samt vad som är tekniskt möjligt utifrån exempelvis tidigare installerade 

energisystem. Syftet är också att beräkna de möjliga anläggningarnas elproduktionskostnad (LCOE) 

för att utvärdera kostnadseffektiviteten. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Dagens samhälle behöver ställa om energisystemet ifrån fossila källor till förnybara energikällor. 

Omställningen går långsamt och lösningen är inte entydig. Vilka källor är bäst? Är de förnybara 

alternativen så rena som de påstås vara? Hur effektiva är de egentligen? Vad kostar det att ställa om 

och vilka garantier finns det för att det fungerar? Vilka typer av solcellspaneler finns och hur fungerar 

de? Vilka paneler fungerar bäst på just den här typen av hus och tak? Hur fungerar det nya 

tillsammans med tidigare installerat energisystem? Alla frågor kan tyvärr inte besvaras i följande 

arbete. Flera förnybara energikällor behövs i alla fall, för att helt kunna ersätta den fossila kraften 

och en utav dem som finns är ren solenergi. Frågor som kan uppkomma när det gäller elproduktion 
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med hjälp av solceller är sådana som till exempel ”var kan solcellspanelerna sitta”, ”hur många får 

plats”, ”hur mycket genererar de egentligen” och ”hur mycket kostar det”?. Frågor som inte är helt 

självklara och enkla att besvara. Däremot kan rimliga svar erhållas genom eftersökning och 

modellering, om problemen specificeras och formuleras väl vilket i följande fall har gjorts. 

1.3.1 Frågeställningar 

Ovan beskrivna syften och problemformulering utmynnar i följande frågeställningar: 

 Vilken eller vilka typer av teknisk installation inom solenergiteknik är möjlig och mest lämpad 

att installera på respektive projektfastighet med tanke på fastighetens konstruktionssätt, 

geografiska placering och nuvarande energisystem? 

 Vilka är investeringskostnaderna för respektive teknisk installation som identifierats som 

möjlig och mest lämpad enligt ovan?  

 Vad är respektive, av de som identifierats enligt ovan, teknisk installations Levelized Cost of 

Energy (LCOE) och hur står den sig mot ett jämförande elpris, samt hur påverkas den av 

variationer i investeringskostnad, kalkylränta och avskrivningstid? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Det finns en mängd olika solcellstekniker med avseende på tillverkningsmaterial, men den här 

rapporten kommer endast att behandla tekniken med halvledarmaterialet kisel. Anledningen till det 

är att de kiselbaserade solcellerna är störst på marknaden och den mest beprövade tekniken idag. 

Arbetet begränsas till de tre ovan nämnda fastigheterna och fyra olika typer av solpaneler.  

Rapporten kommer att behandla solcellsanläggningen från nivån av hur en solcellspanel är uppbyggd 

via bland annat växelriktaren fram till fastighetens elskåp. Eventuell uppgradering av elskåp eller 

tillbyggnad av liknande i fastigheterna, för vilket ett behov kan uppstå vid installation, behandlas inte. 

Arbetet innefattar heller inga hållfasthetsberäkningar av berörda tak eller fasader. Infästning av 

monteringsmaterial för solcellspaneler i olika typer av takytor kommer inte att beskrivas ingående, 

då det är ett stort kapitel för sig. Monteringsmaterialet kommer dock att nämnas och räknas med i 

de totala kostnadskalkylerna.  

För att få uppföra en solcellsanläggning behövs i vissa fall bygglov eller tillstånd. Sådant skiljer sig från 

fall till fall och kommer inte genomgående att behandlas i rapporten. Det har att göra med Plan- och 

Bygglagen, om byggnaderna klassas som kulturhistoriskt värdefulla eller byggnadsminnen samt om 

de är skyddade på något sätt genom fastighetsspecifika skydd- och bevarandeförskrifter (8). Om det 

behövs tillstånd för respektive anläggning har därför inte undersökts närmre, utan det får för varje 

särskilt fall utredas vidare om någon av projektets anläggningar skulle komma att installeras i 

framtiden. 

Alla beräkningar av areor på fastighetstak i rapporten är inte exakta mått, då de har gjorts utifrån 

ritningar och satellitbilder. Om projekten ska tas vidare, måste en mer utförlig projektering göras 

med mätningar på plats. Priserna i rapporten är hämtade från den statistik som finns tillgänglig för 

den svenska marknaden (5), samt jämförande priser som är hämtade från mjukvaran PVsyst och 

kontakter inom den svenska solenergibranschen. Djupare analys av kommande prisutveckling har 

uteslutits ur rapporten eftersom den berörs av både kommande politiska beslut och utveckling på 

den globala marknaden. En jämförelse mellan priset för elektriciteten genererad av respektive 

solcellsanläggning och ett aktuellt jämförande elpris kommer att göras. Jämförelsen ser endast till 

den del som är beroende av antal kilowattimmar, den fasta effektavgiften utesluts efter beslut taget 

med Wallenstam.   
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2 METOD 

För att besvara frågeställningarna i examensarbetet behövs arbete i olika former och med skilda 

metoder. Härefter följer en förklaring av vilka metoder som använts för att erhålla resultatet i 

rapporten. 

2.1 TEORI OCH HISTORIK 
För att få en fördjupad kunskap om teorin och historiken bakom solceller och solcellsanläggningar, 

studerades litteratur inom området. En del rapporter och webbsidor lästes också för att hitta 

förklaringar och bilder för större förståelse. Det finns många böcker, rapporter och redogörande 

texter inom ämnet och det insamlade materialet jämfördes därför sinsemellan för att styrka att det 

var korrekt. Eftersom utvecklingen går, och de senaste åren har gått, väldigt fort inom 

solcellsområdet har åldern spelat en relativt stor roll i val av källor. Använda källor i teori- och 

historikavsnittet är uteslutande hämtade från 2000-talet, inga tidigare skrivna källor används.  

2.2 KARAKTERISERING AV PANELER 
Information om respektive paneltyp erhölls med hjälp av litteraturstudie i böcker, rapporter, artiklar 

samt efterforskning i datablad och på webbsidor. Även de jämfördes för att styrka trovärdighet och 

riktighet. Monokristallina och polykristallina solcellspaneler är välkända paneltyper, vilket gjorde att 

det inte var svårt att hitta underlag till deras beskrivning. Semitransparanta paneler och 

hybridpaneler är däremot inte lika erkända och det var därmed mycket svårare att hitta information 

om dem. Letandet i flertalet rapporter gav dock resultat, även erhållna datablad var till stor hjälp.  

2.3 BESKRIVNING AV FASTIGHETER 
För att få en god grund och en översikt över samtliga fastigheter gjordes ett platsbesök på respektive 

fastighet. Där visade de driftansvariga runt i teknikrum och på aktuella tak. Det togs bilder på 

takytorna för att kunna gå tillbaks till, då minnet sviktar och för att se placeringar av eventuella 

hinder som inte finns på ritningar. Energistatistik erhölls för varje fastighet från den tekniske chefen 

på Wallenstam, vilken är grunden för energisiffror i avsnitten för beskrivning av respektive fastighet. 

Mer detaljerad information om fastigheternas energisystem erhölls via mejlkontakt med de 

driftansvariga. På Wallenstams egen hemsida fanns också alla fastigheter i stora drag beskrivna. 

Karakteriserande siffror, system och konstruktioner samlades i en tabell för att få en lättare översikt 

över fastigheternas likheter och olikheter. Redogörelsen över fastigheternas läge för erhållna 

soltimmar och placering av en solcellsanläggning, gjordes utifrån studier av solkartor från SMHI och 

Göteborgsenergi. Satellitbilder studerades flitigt för att se hinder och väderstreck vid fastigheterna.  

2.4 ANALYS 
Analysen av fastigheterna gjordes utifrån författarens tidigare arbetslivserfarenhet inom solenergi 

samt den kunskap som inhämtats under bearbetningen av teori- och historikdelen i följande arbete. 

Hjälp togs också av handledaren för ledning och diskussion av lämpliga lösningar. Till analysen hör 

beräkning av möjlig area på taket för solcellspaneler och därtill också undersökning av eventuella 

hinder som begränsar installationsmöjlig area. Beräkning av area har på Kvillebäcken 3:1 skett utifrån 

mätning på ritningar. Mölnlycke 1:1 och Inom Vallgraven 26:8 saknade dessvärre fullständiga 

ritningar, därav har mätning och bedömning av areor gjorts utifrån satellitkartor och egentagna 

bilder. (Vid en vidare projektering måste takytor och hinder mätas in mer noggrant på plats). Vidare 

gjordes en analys av vilka paneltyper och vilket monteringssätt som var möjligt på respektive 
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fastighet med tanke på deras konstruktionssätt och byggnadsmaterial. Därtill hör granskning av 

takens lutning, kontroll av takmaterial – om det var till exempel papp, plåt eller glas (takmaterial 

bedömdes vid besöken). Idéer och tankar från respektive fastighets driftsansvarige hörsammades 

också, då de anses ha mer vetskap om ”sin” fastighet och dess eventuella möjligheter. Vetskap om 

respektive fastighets energisystem erhölls från de driftsansvariga och undersöktes för att kunna 

konstatera vilken typ av solenergiteknik som kunde användas. En lättare undersökning av erhållen 

energistatistik för respektive fastighet gjordes för att få vetskap om det totala behovet och dess 

fördelning.  

2.5 MODELLERING 
Modelleringen av anläggningarna har till största del skett i PVsyst version 6.4.3, som är ett 

mjukvaruverktyg för solcellsprojekteringar. Programmet grundades 1992 och är idag ett välanvänt 

program inom solenergibranschen. PVsyst uppdateras ständigt med förbättringar från ett 

vetenskapligt och tekniskt team som har sin bas i Frankrike (9). I PVsyst kunde olika 

solcellsinstallationer simuleras. Genom att använda PVsyst kunde olika konfigurationer av 

solcellsanläggningar lätt jämföras. Det som programmet i första hand användes till var att erhålla de 

olika installationernas toppeffekt, förväntad generering per år och dess fördelning över året. 

I PVsyst valdes först var solcellsanläggningen skulle placeras, i programmet fanns meteorologiska 

data för olika länder och städer. För modelleringen valdes samma data för alla tre fastigheterna, då 

programmet endast hade en mätpunkt i Göteborgsområdet. Meteorologin antogs inte skilja 

nämnvärt inom det lilla geografiska område som anläggningarna projekteras. Om det finns några 

kända skuggperioder för anläggningen under dagen, av till exempel närliggande hus eller växtlighet, 

kan de ställas in. Inga kända sådana finns i projektet, därav sattes den parametern till noll.  

Nästa steg var att ställa in lutningen på panelerna och deras azimut. Det kunde väljas om 

beräkningen skulle utgå från aktiv solcellsarea, toppeffekt eller årlig generering. I det här fallet valdes 

solcellsarea till grund i samtliga modelleringar. Modultyp, solcellsteknologi, monteringssystem och 

hur väl systemet ventileras, var fler parametrar som fick ställas in för respektive fastighet i 

programmet. PVsyst beräknade utifrån de parametrar som ställdes in bland annat anläggningens 

toppeffekt, årlig generering och generering per månad. PVsyst angav också ungefärliga kostnader för 

systemen, de användes sedan som en liten jämförelse när respektive systempris bestämdes. 

Utifrån PVsyst hämtades resultatsiffror för att i Excel kunna skapa lättförståeliga diagram över 

resultaten. Då hybridpanelen inte fanns med som val i PVsyst gjordes beräkningen av total 

värmetoppeffekt för hand med hjälp av datablad för paneltypen. Med hjälp av Excel beräknades 

sedan andelar erhållen värme per månad utifrån värmetoppeffekten multiplicerat med andelar 

solinstrålning per månad. 

2.6 EKONOMISKA BERÄKNINGAR 
Då ekonomin kring solcellsanläggningar verkligen inte är en trivial fråga gjordes efterforskningar, för 

att erhålla kunskap om de olika begrepp och styrmedel som fanns. Det för att få en så korrekt 

ekonomisk del av rapporten som möjligt. Investeringskostnaderna beräknades för hand utifrån känd 

statistik och diskuterade antaganden med personer inom solcellsbranschen. Då det endast fanns en 

erkänd tillförlitlig källa över Sveriges solcellsmarknad användes den rapporten som grund (5). Mer 

utförliga ekonomiska beräkningar gjordes sedan med hjälp av en webbaserad beräkningsapplikation 

framtagen av WSP på uppdrag av Elforsk (10). Applikationen hörde till rapporten El från nya och 

framtida anläggningar 2014 (11), rapporten utgjorde grund för hur applikationen skulle användas 
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och hur den var uppbyggd. I beräkningsapplikationen kunde respektive anläggnings totala  

elproduktionskostnad med givna parametrar tas fram, även känd som Levelized Cost Of Energy - 

LCOE. Alla kostnader och beräkningar gjordes utan moms, efter beslut taget tillsammans med 

Wallenstam.  

Beräkningsapplikationen beräknade elproduktionskostnaden (LCOE) för respektive specificerad 

anläggning enligt annuitetsmetoden med hjälp av inmatade data. Resultaten erhölls i tabell- och 

diagram form. Diagram med känslighetsanalyser beroende på investeringskostnad, kalkylränta och 

avskrivningstid kunde också fås. Utifrån erhållna diagram över känslighetsanalyserna för respektive 

anläggning och parameter, har sammanställda diagram för respektive parameter med alla 

anläggningar skapats.  

I beräkningsapplikationen fick uppgifter om anläggningstyp och storlek anges. Specifik 

anläggningsdata på parametrarna finns i tabellform i stycke 4.5 Ekonomiska beräkningar, men för 

samtliga anläggningar angavs: 

 Avskrivningstid: 30 år 

 Kalkylränta: 4 % 

 Ersättning för elcertifikat i 15 år: 152 kr/MWh, vilket var medelvärdet av 2015 års priser (12). 

Värdet nuvärdesberäknades i applikationen 

För att få ett rimligt resultat behövdes antagande angående styrmedel, skatter och ersättningar 

göras. Antaganden är gjorda utefter diskussioner och inhämtad information hos verksamma inom 

branschen. För samtliga anläggningar antogs följande:  

 Att solel inte är skattepliktigt 

 Att all genererad elektricitet kommer att användas inom fastigheten, vilket innebär att ingen 

ersättning för nätnytta, såld överskottsel eller ursprungsgaranti erhålls 

 Att ersättning för elcertifikat kommer att erhållas i 15 år 

 Alla fastigheter innehar en säkring på över 100 A, vilket betyder att ingen skattereduktion fås 

 Att inget investeringsstöd inkasseras 

Samtliga resultat presenterades i tabellform för att tydligt kunna jämföras. Ett aktuellt jämförande 

elpris beräknades för att undersöka hur respektive anläggning stod sig i förhållande till det. Med 

hjälp av känslighetsanalyserna kunde sedan analys av hur förändringar i investeringskostnad, 

kalkylränta och avskrivningstid påverkade resultatet.  
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3 TEORI OCH HISTORIK KRING SOLCELLER 

Historien om solceller börjar redan på 1800-talet, dock startade inte själva solcellsutvecklingen förrän 

i mitten av 1900-talet. Solceller har således en relativt kort historia, men utvecklingen har de senaste 

åren gått i raketfart gällande bland annat materialoptimering, produktion och antal installationer. En 

solcellsanläggning har fler komponenter än just solceller. Nedan följer en beskrivning av solcellens 

historik, samt tekniken bakom delar i en solcellsanläggning. Teorin och historiken bakom solceller är 

ett tillräckligt stort område för ett eget arbete. Stycket i följande rapport är endast avsett att ge en 

kort inblick i konstruktion och systemens uppbyggnad, för att vidare projektering ska kunna göras 

och tolkas på rätt sätt. Om läsaren önskar en ännu mer ingående förklaring av solcellens 

uppbyggnad, dess komponenter och historia samt andra typer av solceller rekommenderas boken 

Handbook of photovoltaic science and engineering (13). 

3.1 HISTORIK  
Solcellsteknik bygger på utnyttjandet av den fotovoltaiska effekten, vilken upptäcktes så tidigt som år 

1839 av Edmond Becquerel (14). Hans upptäckt ledde dock inte till någon praktisk tillämpning vid den 

tidpunkten. Däremot ledde Wilhelm Hallwachs upptäckt år 1888 (om att negativt laddade metallytor 

utsänder elektroner när de utsätts för kortvågigt ljus) fram till lagen om den fotoelektriska effekten, 

som år 1905 förklarades av Albert Einstein (15). Enligt Einstein består ljusenergin av ett antal 

ljuskvanta som rör sig utan att dela med sig av sin energi till omgivningen, de kallas nu fotoner (16). 

Den fotoelektriska effekten tillsammans med den fotovoltaiska effekten, det vill säga att solenergi 

tillsammans med en halvledare kan generera elektricitet, är det som är hela grunden till 

solcellstekniken. Utvecklingen av de solceller som finns idag startade under 1940-talet och år 1954 

skapades en solcell med verkningsgraden 4-6 % på Bells laboratorium i USA (15). Förbättringar 

gjordes vilket resulterade i den första satelliten med solceller år 1958, där de fungerade mycket bra. 

Det gav upphov till en industri med tillverkning av solceller för rymden (16). Tekniken var då mycket 

dyr, men både oljekrisen under 1970-talet och kärnkraftsolyckan i Tjernobyl under 1980-talet har 

hjälpt till för att driva på forskningen och utvecklingen av solcellsindustrin. 

I början av 1990-talet släpptes en första bedömmande rapport om miljöförändringar av the 

Intergovernmental Panel on Climate Change och resultatet var tydligt, jorden var utsatt för global 

uppvärmning och något var tvunget att göras åt det (17). Det ledde till skapandet av United Nations 

Framework Convention on Climate Change, som har gett upphov till bland annat Kyotoprotokollet. 

Utifrån Kyoto har mål satts upp och det har också gett en ökande medvetenhet om växthuseffekten. 

Även det har gett en starkare grund för utveckling av både solcellstekniken och andra förnybara 

källor (16).  

3.2 NUTIDA TEKNIK 
Idag är mer än 80 % av solcellsproduktion i länder som är IEA PVPS2 medlemmar3 baserad på 

grundmaterialet kristallint kisel (18), vilket väl speglar förhållandet inom den globala produktionen. 

Kisel är det näst mest förekommande ämnet på jorden, efter syre (19). Det är inte den bästa 

halvledaren för att ta upp ett så stort ljusspektrum som möjligt, men det finns mycket kunskap om 

                                                             
2 IEA PVPS står för International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme 
3
 Medlemmar: Australien, Belgien, Canada, Danmark, EPIA, Europeiska Unionen, Finland, Frankrike, 

International Copper Association, Israel, Italien, Japan, Kina, Korea, Malaysia, Mexico, Nederländerna, Norge, 
Portugal, the Solar Energy Industries Association (SEIA), the Solar Electric Power Association (SEPA), Spanien, 
Sverige, Schweiz, Thailand, Turkiet, Tyskland, USA, Österrike (73).  
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materialet och på grund av det, dess stora tillgångar och att det är relativt lättarbetat material blir 

det billigt att använda (1). 

Utöver de solceller som är baserade på bara kristallint kisel finns det även tandemceller, som består 

utav flera lager av olika halvledarmaterial och som på så sätt kan generera elektricitet utifrån fotoner 

med olika energimängd. De erhåller på grund av det en verkningsgrad över 40 %, men är väldigt dyra 

att producera (18). 

Det finns också en typ av solceller som kallas för tunnfilmssolceller och deras fördel är att det inte 

behövs lika mycket material vid produktionen, då de är konstruerade av ett väldigt tunt lager 

halvledarmaterial fördelat över en baksida (15). Dock har de lägre verkningsgrad än de som är av 

kristallint kisel. De tunnfilmssolceller som finns att tillgå på den kommersiella marknaden är sådana 

tillverkade av amorft eller mikromorft kisel, CIGS (koppar, indium, galium och diselenid) samt CdTe 

(kadmium tellurid) (18). Forskning görs idag även på tunnfilmssolceller av organiska material och 

nyligen har solceller med mineralet perovskit uppnått en verkningsgrad på över 20 % i labbmiljö (18). 

I bilaga 9.2 finns ett diagram över de bäst uppnådda resultaten av celleffektivitet inom 

forskningsvärlden. Diagrammet är hämtat från the National Renewable Energy Laboratory och är 

återgivet med tillstånd (20). 

3.3 NUTIDA GENERERING 
År 2014 var det globala elbehovet 20 000 TWh och i slutet av samma år fanns det drygt 177 GW 

solcellseffekt installerat världen över, vilket beräknas kunna generera omkring 210 TWh elektricitet 

per år (18). Det motsvarar ungefär en procent av det årliga globala elbehovet. I Sverige fanns vid 

samma tidpunkt en effekt på 79 MW installerat, vilket med ett medelvärde på 950 kWh/kW för 

utnyttjandetid och nyttiggörande av solinstrålningen beräknas kunna generera 75 GWh årligen (18). 

Det i sin tur motsvarar endast 0,06 % av Sveriges elbehov samma år på 136 TWh. I Figur 1 ses den 

historiska utvecklingen i Sverige av installerad solcellseffekt från 1992 fram till 2014 och i Figur 2 ses 

den svenska utvecklingen jämfört med den globala för samma tidsperiod. Observera att det är 

installerad toppeffekt som anges och att det svenska diagrammet är i enheten kWp, jämförelsen 

mellan Sverige och globalt är i enheten MWp samt att det är i logaritmisk skala i Figur 2. Både den 

svenska och den globala installationskurvan följer ett kraftigt exponentiellt förlopp. Trenden går i ett 

flertal länder mot ett mer självförsörjande system med lagar och regler som leder till ett bra värde 

för den överskottsel som genereras, exempelvis nettodebitering (18). Utvecklingen torde också ha att 

göra med den kraftiga utveckling av solcellsteknik som har skett de senaste åren och de stödprogram 

med subventioner som har satts in i ett antal länder.  
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Figur 1 Ackumulerad toppeffekt av installerade solceller i Sverige från 1992 fram till 2014. Statistik från (18). 

 

 

Figur 2 Ackumulerad toppeffekt av solceller i Sverige respektive globalt, från 1992 fram till 2014. Observera den logaritmiska 
skalan. Statistik från (18). 
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3.4 SOLCELLSANLÄGGNINGENS KOMPONENTER 
En anläggning för generering av elektricitet med hjälp av solenergi består av ett antal komponenter. I 

följande avsnitt kommer nödvändiga komponenters funktion och uppbyggnad för en nätansluten 

solcellsanläggning att kort beskrivas. Hur mycket elektricitet som genereras kommer an på 

solinstrålningen, även den vidrörs i ett kort avsnitt och likaså anläggningens energiåterbetalningstid.  

3.4.1 Solcellsmoduler 

En kiselbaserad solcell består av flera olika lager material som har olika funktion, en framkontakt, 

antireflex, n-dopat kisel, p-dopat kisel och en bakkontakt. Framkontakten i metall är konstruerad som 

ett nät för att fånga upp elektroner, men ska samtidigt kunna släppa igenom så många fotoner som 

möjligt (15). Runt nätet finns ett antireflexlager som ser till att så mycket ljus som möjligt når kislet 

och inte reflekteras bort (13). Under framkontakten finns ett lager med n-dopat kisel, vanligtvis 

dopat med fosfor (P), vilket innebär att det har fria elektroner. Täckt av det n-dopade skiktet finns ett 

lager av p-dopat kisel, oftast dopat med bor (B) och det innebär att det har fria positiva 

laddningsbärare (16). Under de tre lagren finns en bakkontakt i metall och mellan fram- och 

bakkontakt kan en last kopplas. En principiell skiss ses i Figur 3. För att det ska flyta en ström mellan 

fram- och bakkontakt krävs att de fotoner som strömmar in mot solcellen har ett tillräckligt högt 

energiinnehåll, vilket gör att de fria elektronerna kan excitera4 över bandgapet (13). I kisel måste 

energiinnehållet vara över 1,1 eV för att det ska ske (21). Energiinnehållet räknas ut med Formel 1. 

Formel 1 Solljusets energiinnehåll där λ är ljusets våglängd [m],  h är Planks konstant [Js]  och c är ljusets hastighet [m/s]. 

    
  

 
   [J] (1) 

När fotoner med tillräckligt energiinnehåll träffar elektronerna i det p-dopade skiktet exciteras de till 

det n-dopade skiktet. Om fotonerna har ett för litet energiinnehåll bildas värme, om energiinnehållet 

är över 1,1 eV så utvecklas den extra energin också till värme (15). Elektronernas excitation mellan 

det p-dopade och det n-dopade skiktet kallas pn-övergång och är ett av grundförloppen som krävs 

för att solceller ska fungera (16). Kiselsolcellens verkningsgrad blir begränsad av att energiinnehållet i 

fotonerna från solljuset behöver vara 1,1 eV eller högre. Av solljusets fotoner är det cirka 23 % som 

ligger över den nivån (15).  

 

Figur 3 Principiell skiss över en solcell. 

                                                             
4
 Excitera innebär att en elektron förflyttar sig från ett inre valensband till ett yttre med hjälp av den extra 

energi som tillförs från exempelvis en foton. 
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En enskild solcell ger endast upphov till en spänning på 0,5 - 0,7 Volt. För att komma upp i en 

användbar spänning seriekopplas därför solcellerna med hjälp av tunna koppartrådar (13). Flera 

seriekopplade solceller kallas för en solcellsmodul eller solcellspanel. När solcellerna seriekopplats 

inkapslas de i en sampolymer (etylen vinylacetat) (13). Sedan monteras de på en baksida av 

kompositplast, så kallade tedlar och hålls samman av en ram som ofta är av aluminium (22). 

Ovansidan skyddas av ett härdat glasskikt (13). Se modell i Figur 4. Innan solcellsmodulen läggs i 

ramen lamineras modulen genom att värmas upp i vakuum till över sampolymerens smältpunkt. När 

den smälter täpps alla kanter till för att ingenting ska kunna komma in och skada cellerna (13). Flera 

solcellsmoduler kopplas vid montering i serie och bildar en så kallad sträng eller slinga.  

 

Figur 4 Modell över en solcellsmodul med förstoring över elektronflödet i solcellen, används med tillstånd  (23). 

Det finns ett antal storheter som beskriver solcellsmodulerna, till exempel kortslutningsström, öppen 

kretsspänning, toppeffekt och maximal effekt. Kortslutningsström (Isc) är den ström som fås då ingen 

last ligger över modulerna. Öppen kretsspänning är den spänning som erhålls då det finns ett avbrott 

i modulkretsen (kretsen är öppen), alltså när strömmen är noll. Toppeffekt (Wp) är den maximala 

effekten som modulen kan ge och den mäts under standardiserade förhållanden (STC) (24). De 

standardiserade förhållandena är 1 kW/m2 solinstrålning, AM1,55 solspektrum och en celltemperatur 

på 25 °C (13). Skillnaden mellan toppeffekt och maximal effekt (Pmax) är att maximal effekt är den 

effekt som fås vid normala förhållanden och den varierar med aktuell solinstrålning. Maximal effekt 

är den punkt på effektkurvan där produkten av ström och spänning är som störst (24), se Figur 5 där 

I-V karakteristiken varierar med solinstrålningen. Den optimala punkten kallas maximum power point 

och försöks att uppnås med hjälp av växelriktaren, läs mer under 3.4.2 Växelriktare. 

                                                             
5 AM = air mass. 
AM1,5 solspektrum innebär att den väg solstrålarna tar genom atmosfären är 1,5 gånger längre än den kortast  
möjliga (66).  
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Figur 5 I-V karakteristik i förhållande till varierande solinstrålning (25), återges med tillstånd. 

De normala förhållandena skiljer sig ifrån de standardiserade i bland annat följande fyra områden 

(13), vilket innebär att toppeffekt inte kan uppnås.  

 Solinfallsvinkeln är inte optimal hela tiden på grund av solens rörelse och modulens 

montagevinkel.  

 Solspektrumet varier med solens position, vädret, föroreningar och liknande, vilket gör att det 

aldrig är exakt som AM1,5.  

 Minskad irradiansnivå6 ger lägre effektuttag, det vill säga effektiviteten på modulen minskar med 

minskad instrålningstäthet. 

 Ökad solcellstemperatur ger reducerad prestanda. Värmeisoleringen i solcellen, beroende av 

dess uppbyggnad, gör att temperaturen i cellen stiger över omgivningstemperatur vid ökad 

solinstrålning och det ger minskad effektivitet hos solcellen.    

En solcellsmoduls totala elgenerering begränsas alltid av den solcell i modulen som är svagast. Därför 

testas och sorteras alla celler utefter strömstyrkan vid toppeffekt, innan de monteras samman med 

likvärdiga celler i moduler (13). Samma sak gäller för seriekopplade moduler, därav bör moduler i 

samma slinga vara likvärdiga. Skuggning av delar i en solcellsanläggning eller av en solcellsmodul ger 

också minskad generering, varför skuggning således bör undvikas i största mån. Vid skuggning av 

delar i systemet eller om en solcell skadas kan det bildas en så kallad hot spot (22). Det innebär att 

den försämrade cellen inte klarar att leda den genererade strömmen, utan blir som en last för de 

andra cellerna (22). Då kan det uppstå en olikformig ström genom pn-övergången, som ger 

överhettning i vissa punkter (hot spots) (13). Om punkterna blir alltför varma kan de ge cellen 

bestående skador och i värsta fall ge upphov till brand. Det kan dock undvikas med hjälp av en 

bypass-diod som leder strömmen runt den försämrade cellen (26). 

                                                             
6 Irradiansnivå innebär nivå på instrålningstäthet. 
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3.4.2 Växelriktare 

En solcellsmodul genererar likström (DC). För att strömmen som solcellen genererar ska kunna 

kopplas samman med resten av elsystemet i huset och för att anläggningen ska kunna kopplas till 

elnätet måste emellertid likströmmen först omvandlas till växelström (1). Omvandling sker med hjälp 

av en växelriktare och i Sverige är elsystemet i de flesta fastigheter byggt för fasspänningen 230 V 

och frekvensen 50 Hz. 

Det finns olika sorters växelriktare. Nedan följer en förklaring av hur en så kallad PWM-växelriktare 

(Pulse With Modulation) är uppbyggd, det är den vanligaste typen (25). Växelriktaren fungerar så att 

spänning och ström från modulerna först anpassas med hjälp av en MPPT (se förklaring nedan) och 

en DC/DC-omriktare för maximalt effektuttag. Sedan matar DC/DC-omriktaren in effekt till 

kondensatorn (Cdc) som laddas upp. Transistorerna, vanligen MOSFET eller IGBT (21), i 

växelriktarkretsen styrs så att spänningen (Vcdc) hålls konstant med hjälp av kondensatorn. 

Transistorerna styrs också så att det bildas en fyrkantsvågformad växelström ut på AC – sidan, som 

med hjälp av spolens (Lac) glättning blir en relativt jämnt sinusformad ström (25). Lågpassfiltret, det 

vill säga den andra kondensatorn (Cac), jämnar sedan till sinusvågen ytterligare genom att filtrera bort 

övertoner (27). Ibland finns även en transformator med i slutet av kretsen för galvaniskt oberoende7 

(24). Se modell i Figur 6. 

 

Figur 6 Modell av en enfas växelriktare (25), används med tillstånd. 

Växelriktaren omvandlar inte bara likström till växelström utan den har fler funktioner. Den har i de 

flesta fall en maximum power point tracker (MPPT) för att kunna maximera effektuttaget (27). Varje 

anläggning eller solcellsmodul har som tidigare nämnt en punkt där effektuttaget är maximalt, 

maximum power point. En MPPT fungerar, något förenklat, så att den kontinuerligt mäter 

solcellsmodulernas spänning samt ström och sedan ändrar spänningen, alternativt strömmen, stegvis 

för att uppnå optimalt effektuttag (13). 

Växelriktaren mäter också effektgenereringen och fungerar som en skyddsspärr mot elnätet (27). En 

skyddsspärr behövs utifall det sker ett strömavbrott på nätet, då måste även solcellsanläggningen 

kopplas ifrån för att inte mata ut elektricitet (14). Om det inte görs uppstår något som kallas ö-drift, 

det innebär att nätet är lokalt spänningssatt och kan vara en säkerhetsrisk vid service på elnätet (13).  

Det finns både enfas- och trefasväxelriktare och det finns också olika typer beroende på hur 

solcellsanläggningen ska optimeras. Till exempel kan strängarna i solcellsanläggningen kopplas 

parallellt till en och samma centrala växelriktare eller så kan det finnas en växelriktare för varje 

sträng (28). Den förstnämnda tekniken med en central växelriktare är något mer känslig för partiell 

skuggning än den andra eftersom stängarna där påverkar varandra. Med en växelriktare för varje 

sträng kan de optimeras oberoende av varandra (28). Det finns också så kallade mikroväxelriktare. 

                                                             
7
 Galvaniskt oberoende innebär att det inte finns någon fysisk kontakt, i det här fallet mellan själva 

växelriktaren och elnätet.  
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Det är en liten växelriktare som placeras bakom respektive solcellsmodul och omvandlar likström 

direkt till växelström innan strömmen leds vidare (22). Med en mikroväxelriktare är varje modul 

separat reglerad och påverkas inte av de andra modulernas effekttoppar eller dalar. Dock är de hårt 

utsatta för väder och vind i sin placering och svåråtkomliga ifall de skulle behöva repareras (14). För 

jämförelse av olika växelriktare kan deras omvandlingseffektivitet beräknas, den definieras enligt 

Formel 2. 

Formel 2 Definition av omvandlingseffektiviteten för en växelriktare, där PAC är växelströmseffekten och PDC är 
likströmseffekten [W] (14). 

    
   

   
  (2) 

3.4.3 Övriga komponenter 

En solcellsanläggning består i huvudsak av solcellsmoduler och växelriktare, men det krävs några fler 

komponenter för att anläggningen ska fungera korrekt, se en översiktsbild i Figur 7. Flera 

solcellsmoduler seriekopplas vid montering till en så kallad sträng och en anläggning kan ha flera 

strängar. Ju fler parallellkopplade strängar, desto högre ström. Strängarna kopplas sedan samman i 

en kopplingslåda, där finns eventuella överspänningsskydd och säkringar. Innan växelriktaren 

placeras en DC-brytare, den kan även vara inbyggd i växelriktaren (22). Den möjliggör en 

bortkoppling av DC-strömmen vid exempelvis reparation av växelriktaren (24). Viktigt att tänka på är 

att en belyst solcellsmodul alltid är spänningssatt, den kan inte stängas av på annat sätt än genom att 

täckas över. Kabelförlusterna blir lätt höga på DC-sidan i anläggningen på grund av den höga 

strömmen, därav så placeras växelriktaren lämpligen så nära solcellsmodulerna som möjligt (24). 

Efter växelriktaren finns en AC-brytare för att möjliggöra en bortkoppling av nätet från anläggningen 

och tvärtom. Från växelriktaren dras ledningarna till elcentralen och där kopplas anläggningen 

samman med resten av elsystemet. 

Även om växelriktaren mäter effektgenereringen, så finns det en extern elmätare som mäter 

energiflödet till och från systemet i huset (22). Det är för att ägaren av solcellsanläggningen och 

nätägaren ska veta hur mycket elektricitet som genereras ut på nätet och hur mycket som köps in. 

För att undvika skador vid jordfel kan alla ledande delar av anläggningen, så som solcellmodulernas 

ramar och ställning, kopplas till en jordledare (14). Det kallas för potentialutjämning.  

 

 

Figur 7 Översiktbild på en solcellsanläggning kopplad till elnätet, används med tillstånd (22). 
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Solcellsmoduler kan monteras med olika material och på många olika sätt, hustak, fasader, carportar, 

ställning på mark med mera (13). Gemensamt för dem alla är att det stativ anläggningen sitter på 

måste tåla tyngden från den. Anläggningen måste också tillsammans med monteringsmaterialet och 

underliggande konstruktion, tåla den vind- och snöbelastning som kan komma att ske (24).  

Samtliga delar i anläggningen måste vara CE-märkta och anläggningens delar och installation måste 

uppnå vissa standarder och krav. För mer utförlig information hänvisas läsaren till 

handledningsskrifterna Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar (Mikro) och 

Anslutning av mindre produktionsanläggningar (AMP) framtagna av branchorganisationen Svensk 

Energi. De finns att tillgå på Svensk Energis webbsida (29). 

3.4.4 Installation och placering 

Det finns många olika ställen att montera solcellsanläggningar på och det finns också ett antal olika 

monteringssätt. Huvuduppgiften för monteringsmaterialet är att hålla solcellsmodulerna på önskad 

plats vad som än kan komma att inverka på dem (26). De vanligaste sätten att montera på kan delas 

in i fyra huvudgrupper (21): 

 montage på ställning 

 direktmontering 

 ”stand-off”-montering 

 integrerad montering 

Montage på ställning innebär att solcellsmodulerna fästs på en ställning som kan orienteras åt önskat 

håll och i önskad vinkel. Ställningen är ofta gjord i aluminium. Konstruktionen passar på platta tak, 

där det är bra att kunna vinkla upp modulerna något och på så sätt erhålla bättre vinkel mot 

solinstrålningen. Det gör också att det är lätt att komma åt elektroniken på baksidan av modulerna. 

Då solcellsmodulerna monteras på ställning och flera rader ska upp bakom varandra, kan de 

framförvarande komma att skugga raden bakom om inte tillräckligt med avstånd hålls mellan 

raderna. Skuggning av en liten del av en modul påverkar hela strängen negativt, eftersom den solcell 

med minst generering bestämmer maxuttaget. Avståndet mellan raderna bör i regioner runt 

ekvatorn vara minst tre gånger så stort som höjden från horisontalläge till den vinklade modulens 

överkant, för att den årliga minskningen av generering på grund av radskuggning ska hållas under 4 % 

(13), se Figur 8. Skuggningsvinkeln, det vill säga vinklen för linjen mellan framförvarande panels 

överkant och bakomvarandes nederkant, bör också vara mindre än 12 grader (30). 

 

Figur 8 Avståndet mellan raderna ska vara minst 3 x h för att minska skuggning från framförvarande rad. 

Direktmontering betyder att solcellsmodulerna monteras dikt an till taket (eller det underlag de 

placeras på). Då sparas kostnaderna för eventuellt annat monteringsmaterial in, men anläggningen 

måste planeras utefter underlagskonstruktionen. Utförandeformen gör dock att det blir väldigt 

begränsat utrymme för elektroniken bak på modulerna och värmen som uppstår då modulerna 

opererar är svår att avlägsna, vilket leder till minskad prestanda.  
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Så kallad stand-off-montering innebär att solcellsmodulerna monteras på en ställning eller skenor likt 

den förstnämnda metoden, men parallellt med underlaget. Här blir det begränsat med utrymme för 

den bakomliggande elektroniken, men värmen avlägsnas lättare.  

Integrerad montering innebär att modulerna används som täckmaterial för till exempel tak eller 

fasad. De stöds då av specialutformade ramar för att konstruktionen ska hållas samman. Det finns 

också så kallade solföljare, vilka består av en ställning med en eller två axlar (1). Ovanpå monteras 

solcellsmodulerna och med hjälp av de två axlarna kan ställningen följa solen och se till att 

modulerna alltid innehar optimal infallsvinkel för solljuset, alternativt med en axel bara följa solen 

(1). Beroende på var solcellsanläggningen ska monteras, kan den mest lämpade monteringstekniken 

väljas.   

Hur en solcellmodul placeras med avseende på väderstreck (ofta benämnt asimutvinkel8) och vinkel i 

förhållande till horisontalnivå, påverkar vad modulen kan generera i effekt. Empiriskt sett ska 

modulen riktas mot ekvatorn och vara vinklad 10-15° lägre än latituden för den aktuella platsen (13). 

Det är dock inte lönlöst att placera moduler på andra sätt. En anläggning helt vertikalt hängandes i 

söderriktning kan generera upp till 70 % av optimalt uttag och mot öster eller väster 50-60 % (16). Till 

och med en anläggning riktad mot norr kan ge upp till 30 % av bästa effektgenerering, tack vare 

diffus ljusspridning och tidiga morgon- respektive sena kvällssolstrålar (16). Sedan finns det 

naturligtvis en rad olika andra saker som spelar in på hur en anläggning slutligen placeras, exempelvis 

(13):  

 Bekvämlighet – det är billigare och smidigare att följa underlagets redan befintliga vinkel  

 Hinder – byggnader eller liknande som skuggar  

 Mikroklimat – till exempel konsekvent förmiddags regn eller morgondimma 

 Speciell tid för generering – en önskad tid för generering finns 

När anläggningens olika delar samt placering har valts och en installation har skett, kan systemets 

effektivitet beräknas genom Formel 3. 

Formel 3 En installerad anläggnings effektivitet, Eut [kWh] är den energi som anläggningen genererar ut från systemet och 
Ein [kWh] är den energi som solen strålar in över modulerna under samma period (26). 

   
   

   
   (3) 

3.4.5 Solinstrålning 

Genereringen av elektricitet från en solcellsanläggning beror i allra högsta grad av solinstrålningen på 

anläggningens yta. Helt enkelt, utan solinstrålning ingen elektricitet, vilket kan ses i Figur 5. 

Solstrålning, vilken i grunden uppkommer tack vare solens ständigt pågående kärnfusion i dess inre, 

frigör konstant energi från solen enligt Formel 4 (28). Solen genererar ungefär 3,85 * 1017 GW, men 

all den energin når inte jorden utan fördelas jämnt ut i universum (28).  

Formel 4 Energin som frigörs vid fusion, där m är massa [kg] och c är ljusets hastighet  [m/s] (28). 

          [J] (4) 

När solstrålningen når jordens atmosfär har den reducerats till, i medeltal, 1370 W/m2, i vinkelrätt 

plan mot solinstrålningen (28). Värdet brukar kallas solarkonstanten. Solinstrålningen reduceras 

sedan ytterligare lite på grund av spridning, absorption och reflektion i atmosfären (28). Hur stor den 

                                                             
8
 Azimutvinkel betyder vinkeln för solcellmodulens plan i förhållande till söder på Sveriges sida av hemisfären, 

norr på den andra hemisfären  (26).  
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slutliga solinstrålningen blir, är sedan beroende på dagsväder och i vilken vinkel instrålningen når 

aktuell yta. Bäst värden fås om instrålningen är helt vinkelrät mot ytan som mäts. Den direkta 

solinstrålningens spridning i atmosfären, ger upphov till så kallad diffus strålning från alla håll mot 

jordytan (28). En solcell använder sig av både direkt och diffus solinstrålning. Den diffusa 

solstrålningen står för ungefär hälften av den årliga solstrålningen i Centraleuropa (28). Direkt 

solinstrålning tillsammans med diffus solinstrålning bildar så kallad globalinstrålning, vars värden i 

Sverige visas i Figur 9. Globalinstrålningen i Sverige har enligt SMHI:s studier ökat sedan 1980-talet 

(31).  

3.4.6 Energiåterbetalningstid 

En solcellsanläggning genererar bara inte energi, det krävs också energi att producera anläggningen. 

För att utvärdera den balansen kan anläggningens energiåterbetalningstid räknas ut. Det vill säga hur 

lång tid det tar för solcellsanläggningen att generera lika mycket energi som det krävdes för att 

producera den. Den definieras enligt följande (32):  

Formel 5 Energiåterbetalningstid för en solcellsanläggning (32). 

                        
                               

 
       

  
         

 [år] (5) 

                                                                       

                                                             

                                                                                  

                                                            

Enligt rapporten Life Cycle Inventories and Life Cycle Assessments of Photovoltaic Systems utgiven av 

International Energy Agency (IEA) är energiåterbetalningstiden för en solcellsanläggning med 

polykristallina kiselsolceller strax under två år (32). Beräknat för en takmonterad solcellsanläggning 

och de uppgifter om livscykeldata som finns offentligt tillgängliga. Beräkningarna baseras på en 

sydeuropeisk solinstrålning på 1 700 kWh/m2, år och en genomsnittlig effektivitet på 0,75 (32).  Att 

beakta är att livscykeldatan mestadels är ifrån år 2006 och att materialåtgången under de senaste 

åren har minskat, framförallt när det gäller konsumtionen av kisel. En något senare uppskattning 

visar en energiåterbetalningstid som närmar sig ett och ett halvt år, för både monokristallina och 

polykristallina kiselsolcellsanläggningar (32).  

Beräkning av energiåterbetalningstid har grund i parametrar som är platsspecifika och beroende av 

bland annat bränsle vid transport, specifikt råmaterial och vilka teknologier som använts för 

energigenerering. Det gör att exakt energiåterbetalningstid måste beräknas för varje enskilt fall, men 

ovan angivna tider kan ses som rimliga tider för de flesta anläggningar. För mer fakta om exakta 

parametrar i beräkningarna hänvisas till IEA:s rapport Life Cycle Inventories and Life Cycle 

Assessments of Photovoltaic Systems (32).  
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Figur 9 Normal globalinstrålning i Sverige under ett år (33). 
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4 PROJEKTERING AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR 

Vid projektering av solcellsanläggningar krävs vetskap inom många områden. Kapitel 4 Projektering 

av solcellsanläggningar kommer att gå igenom samtliga delar. I stycke 4.1 kommer de solcellspaneler 

som används i arbetet att karakteriseras. Stycke 4.2 beskriver respektive fastighet och anger 

nödvändig information som behövs för en projektering. I stycke 4.3 analyseras sedan informationen 

för att kunna användas till modelleringen i stycke 4.4. Ekonomin spelar en stor roll för om projektet 

överhuvudtaget går att genomföra, den delen behandlas i stycke 4.5. 

4.1 KARAKTERISERING AV SOLCELLSPANELER 
Olika solcellspaneler skiljer sig åt i utseende, effektivitet, storlek och uppbyggnad. Det finns otroligt 

många tillverkare med varierande paneler och det skulle därmed bli ett alldeles för stort arbete att 

beskriva alla. Därför har fyra stycken olika paneltyper valts ut för att behandlas i den här rapporten: 

 Monokristallina kiselsolpaneler 

 Polykristallina kiselsolpaneler 

 Semitransparenta paneler  

 Hybridpaneler 

Typerna monokristallina och polykristallina kiselsolpanelerna har valts, eftersom de är störst på 

marknaden idag (18). Semitransparanta paneler har valts för att de ger nya estetiska möjligheter för 

solcellspaneler och hybridpanelen för dess unika egenskap att kunna generera både elektricitet och 

värme.  I följande avsnitt kommer de solcellspaneler som har valts ut i det här arbetet att beskrivas, 

hur de är uppbyggda, nominell data samt deras möjligheter.  

4.1.1 Monokristallina och polykristallina kiselsolpaneler 

En monokristallin eller polykristallin solcellspanel fungerar i grunden som beskrivits i stycke 3.4.1 

Solcellsmoduler ovan. Det som skiljer den monokristallina och den polykristallina solcellen åt är 

uppbyggnad av själva kiselplattan i dem. På grund av den skillnaden har de olika utseende och 

effektivitet.  

I den monokristallina panelen används vanligtvis Czochralski-uppbyggt kristallint kisel (13). Den 

typen görs genom att sakta rotera och dra en ympkristall upp ur en degel med smält kisel som är i 

jämvikt av flytande och fast fas (34). Atomerna i den smälta kiseln ordnar sig i en perfekt struktur 

kring ympkristallen och på så sätt bildas en fast cylinder av en enda kiselkristall (22). Cylindern skärs 

sedan i 180-200 µm tunna skivor, vilket idag är det tunnaste som går att skära och fortfarande 

behålla effektiviteten och kvalitén hos kristallen (13). Den monokristallina kiselsolcellspanelens 

utseende med åttkantiga rutor (se Figur 10) beror på att cellen först skärs ut ur en cylindrisk kristall 

och för att optimera antalet celler per panel skärs sedan cellerna åttkantiga innan de monteras i 

panelen (19). De monokristallina solcellspanelerna på marknaden erbjuder idag verkningsgrader i 

spannet 16-24 % (18). Den högst erhållna verkningsgraden i ett laboratorium är 25 % (20).  
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Figur 10 Monokristallin kiselsolpanel (35). 

Den polykristallina solcellen är uppbyggd av väldigt många små kiselkristaller, istället för en stor som 

den monokristallina (1). Det görs genom att hälla smält kisel i en rektangulär degel och sedan sakta 

låta den kylas så att varje kristall byggs upp över den andra (34). Den rektangulära biten med små 

sammanbyggda kiselkristaller skärs sedan i tunna skivor, likt som med den cylindriska kiselkristallen. 

På så sätt fås det karaktäristiska utseendet för den polykristallina solcellspanelen, med rektangulära 

rutor (se Figur 11). De polykristallina solcellspanelerna på marknaden innehar verkningsgrader på 14-

18 % (18), men de har i laboratorium kommit upp i 20,3 % (20). För att bygga de olika celltyperna 

krävs olika grader rent kisel. Den monokristallina kräver något renare kisel än den polykristallina och 

blir på grund av det, samt den mer energikrävande tillverkningsprocessen dyrare att producera (34).  

  

 

Figur 11 Polykristallin kiselsolpanel (36). 
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Färgen på en kristallin kiselsolcell avgörs av hur tjockt lagret med anti-reflexbeläggning är (26). Anti-

reflexbeläggningen bestämmer nämligen vilka våglängder som reflekteras från cellen och därav dess 

färg. Den traditionella mörkblåa kulören är den bästa ur effektivitetssynpunkt eftersom den 

reflekterar minst och på så sätt kan tillgodogöra sig högst andel solljus (26). För att få solcellspaneler 

så likt tegel som möjligt kan bakstycket färgas exempelvis i tegelrött och anti-reflexbeläggningen 

anpassas för att reflektera solljusets orangea våglängder (37).   

4.1.2 Semitransparenta paneler 

Semitransparenta solcellspaneler kan också kallas för glas glas-paneler eller genomsläppliga 

solcellspaneler på grund av sitt konstruktionssätt. Semitransparenta paneler är solcellspaneler som 

till viss del släpper igenom solljus. De kan med fördel användas där det annars skulle ha varit ett rent 

glasparti som hade behövt solskydd och de är populära i arkitektoniska tillämpningar där de kan 

integreras i tak eller fasader (26).  Se exempel i Figur 12 och Figur 13 där semitransparenta 

solcellspaneler har använts i tak samt fasad och därmed både genererar elektricitet och ger solskydd. 

 

Figur 12 Fasad med semitransparanta solcellspaneler (38). 

Det finns olika sätt att bygga semitransparenta paneler, men de som behandlas i den här rapporten 

bygger på samma grund som de mono- och polykristallina kiselsolcellerna i avsnitt 3.4.1 och 4.1.1 

ovan. För att få solcellspanelerna att släppa igenom ljus används en glasskiva som bakstycke istället 

för en icke transparent plastskiva (13). Den konventionella lamineringsmetoden kan inte användas, 

utan andra system får användas för att täppa till eventuella hål där smuts, fukt och liknande annars 

kan ta sig in. Till exempel kan ett flytande inkapslingsmedel användas. Då förseglas tre av panelens 

kanter innan medlet hälls i och panelen försluts helt (26). Då inkapslingen görs måste själva 

solcellerna vara fixerade i rätt position. Ju färre solceller per panel desto mer mellanrum mellan varje 

och därmed större ljusgenomsläpp. Cellernas position kan också varieras för att skapa olika 
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skuggmönster. Vanligtvis förs kablar för övrig teknik ut på baksidan av varje panel, men i de här med 

glas dras kablarna ofta ut på sidan för att slippa borra i glaset. Semitransparenta solcellspaneler 

tillhör inte den konventionella typen av solpaneler och behöver därför lite andra material samt 

monteringsteknik (26). Därav blir de dyrare än vanliga mono- och polykristallina paneler.  

 

Figur 13 Tak där vissa delar är med semitransparanta solceller (39). 

4.1.3 Hybridpaneler 

En hybridpanel är en kombination av en solcellspanel och en solfångare (40). En solfångare är en 

modul som värmer upp en fluid istället för att generera elektricitet. Med hjälp av en hybridpanel kan 

det både genereras elektricitet och värmas vatten eller luft med samma modul. En hybridpanel är 

uppbyggd med en solcellspanel överst, sådana som är beskrivna i tidigare avsnitt. På grund av det får 

de också samma utseende som en vanlig solcellspanel. Bakom solcellspanelen cirkulerar luft eller 

någon form av vätska för att absorbera den värme som solcellspanelen genererar. En hybridpanel 

kan klassificeras utifrån den fluid som den arbetar med, hybrid med luftburet värmesystem eller 

hybrid med vattenburet värmesystem (eng. PVT air heating systems and PVT water heating systems) 

(40).  En solcellspanels effektivitet försämras, som tidigare nämnt, med ökad temperatur. I en 

hybridpanel tar fluiden tillvara på värmen från solcellspanelen och på så sätt kan solcellspanelens 

effektivitet öka. Värmen som absorberas kan sedan användas för uppvärmning av tappvarmvatten 

eller i värmesystemet. Till den här paneltypen krävs i installationsväg det som vanligtvis behövs för 

en installation av en solcellsanläggning, plus tillbehör för att kunna transportera fluiden med värme 

till rätt ställe. Det vill säga en del rör eller slangar samt vid vätskeburet system en värmeväxlare för 

att växla över värmen till värmesystemet. Det kan också behövas en ackumulatortank för att lagra 

värmen.  
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4.2 BESKRIVNING AV FASTIGHETER 
De tre fastigheterna som analyseras i rapporten är alla belägna i Göteborgsområdet och ägs av 

fastighetsbolaget Wallenstam AB. Fastigheterna är delvis valda utifrån Wallenstams intresse av att 

utvärdera implementering av solenergilösningar på dem och delvis utifrån att fastigheterna har helt 

skilda förutsättningar för implementering av solenergi. Nedan följer en beskrivning av fastigheternas 

läge, energisystem, vad de brukas till, erhållen solinstrålning på platsen och delar av fastigheternas 

konstruktion som är nödvändig vetskap för installation av solcellspaneler. Översikt visas i Tabell 1. 

Tabell 1 Översiktlig information om fastigheterna 

Fastighet Typ Byggår Atemp [m2] Elbehov år 2015 [MWh] 

Kvillebäcken 3:1 Flerbostadshus 2014 7 260 126 9 

Mölnlycke 1:1 Industri/kontorslokaler 1890 43 200 6 555 

Inom Vallgraven 26:8 Bostäder/lokaler 1929 20 000  1 350 

 

4.2.1 Kvillebäcken 3:1 

Kvillebäcken 3:1 är beläget intill Backaplan i Göteborg. Det byggdes år 2014, har en yta på 7 261 m2 

och innehåller 115 stycken lägenheter (41). Fastigheten är idag ansluten till fjärrvärme och har 

värmepumpar med en installerad eleffekt på 3 x 15,2 kW. Värmepumparna har ett årsmedel-COP på 

2,8 och en energitäckningsgrad på 75 %. Inflyttning skedde i mars år 2015, från och med mars till och 

med december samma år hade fastigheten ett tidskorrigerat10 elbehov på 126 MWh. Wallenstam ser 

solel som ett komplement till att försörja fastigheten med förnybar energi, där det är möjligt skulle 

solenergi kunna vara ett alternativ till att minska fastighetens behov av köpt el och fjärrvärme. Den 

klimatkorrigerade11 fjärrvärmeförbrukningen för samma period som elektriciteten var 107 MWh. I 

och med att fastigheten innehar värmepumpar står de för större delen av fastighetens uppvärmning 

och fjärrvärmen endast en mindre del. Det finns två slingtankar på 1 500 liter vardera för varmvatten 

och en stor ackumulatortank med en volym av 16 m3. Det ger goda förutsättningar även för 

solvärme. Vinden har ett teknikrum med god plats för inkopplingar och växelriktare.  

Kvillebäcken 3:1 består av sammanlagt tre hus, men fyra takytor då ett hus har två olika sektioner 

med olika antal våningar. Takytan har en lutning på 2° för avrinning och takmaterialet är av ytpapp. 

Samtliga takytor har upphöjningar på mitten för utrymme av ventilationsaggregat och samtliga 

takytor har också huvar och utloppshål för ventilering. Se bilder i bilaga 9.3 Bilder takytor 

Kvillebäcken 3:1. Utrymme för solpaneler finns med god planering. I och med att husen har nästan 

platta tak spelar det mindre roll huruvida husen är placerade i förhållande till azimutvinkeln. 

Panelerna på taket kan med hjälp av monteringsmaterialet lutas upp lämpligt antal grader och riktas 

mot söder. Solinstrålningen mot en yta i söderläge på området ligger enligt Göteborgs Energis 

solkarta över 1 000 kWh/m2 och år (42). 

                                                             
9 Inflyttning på Kvillebäcken 3:1 skedde i mars år 2015, således är elbehovet från och med mars till och med 
december år 2015. 
10 Tidskorrigering innebär att värdet inte är avläst vid exakt samma tidpunkt varje gång, utan 
beräknat/korrigerat för att få jämförbara värden från exempelvis månad till månad (67). 
11 Klimatkorrigering är samma sak som normalårskorrigering och innebär att avlästa värden 
beräknas/korrigeras för att kunna frigöras från klimatets variationer och på så sätt kunna jämföras mellan till 
exempel olika år (68).  
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Figur 14 Kvillebäcken 3:1 (41). 

4.2.2 Mölnlycke 1:1 

Mölnlycke 1:1, även kallat Mölnlycke fabriker, är beläget i Mölnlycke mellan Landvetter och 

Göteborg. Fastigheten är ombyggd och tillbyggd i olika omgångar, men härstammar från år 1890. 

Totalt är det 43 197 m2 (43) fördelat på kontor, industri och sportanläggningslokaler. Under år 2015 

hade fastigheten ett elbehov på 6 556 MWh (tidskorrigerat), det går att jämföra med 2014 års behov 

på 6 462 MWh och 2013 års 7 102 MWh. Behovet är med andra ord något varierande och relativt 

stort. 

Mölnlycke Fabriker är anslutna till fjärrvärmenätet och hade år 2015 ett värmebehov på 2 587 MWh 

(klimatkorrigerat), år 2014: 2 839 MWh och år 2013: 2 861 MWh. Även det energibehovet är 

naturligtvis något varierande. Fastigheten har ett antal kyl/värmepumpar installerat till 

ventilationsaggregat som växlar mellan att kyla och att värma beroende på säsong. Det finns även 

rena kylmaskiner installerade. Då takytorna på Mölnlycke 1:1 är stora, ser Wallenstam en potential i 

att utvärdera om solel kan vara ett komplement till fastigheten. Eftersom fastigheten inte innehar 

några ackumulatortankar eller liknande är solvärme inte aktuellt i dagsläget.  

 

Figur 15 Mölnlycke 1:1 (43) 
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Mölnlycke 1:1 är, som ovan nämnt, ombyggt och tillbyggt i olika omgångar och har därför flertalet 

olika sektioner av tak med avseende på lutning. Se bilder i bilaga 9.4 Bilder takytor Mölnlycke 1:1. 

Takytornas läge i förhållande till söder är emellertid detsamma, det är något riktat åt sydöst. 

Solinstrålningen på ytorna hamnar mellan 950 - 1 000 kWh/m2 och år, utifrån SMHI:s karta över 

globalinstrålning (33). Alla takytor har papp som täckmaterial. En hel del ytor försvinner på grund av 

ventilationshuvar och liknande. Den del av taket som är störst, område 21, 22 och 23 på skissen i 

Figur 16, innehar något som kan liknas vid ett vågformat. Därav blir bara hälften av den takytan, den 

söderliggande ”vågdelen”, lämplig för solcellspaneler. Område 20 är ett sadeltak och ungefär hälften 

blir därav brukligt för solcellspaneler, likaså för område 14. Område 18 består av sex stycken drygt 

två meter höga lanterniner12 som har bra vinkel för solceller i förhållande till horisontalplanet, där 

kan det lämpligen också placeras solceller. Exempel på de olika takytorna kan ses i bilaga 9.4 Bilder 

takytor Mölnlycke 1:1. 

 

 

Figur 16 Skiss över takytor på Mölnlycke 1:1. 

 

4.2.3 Inom Vallgraven 26:8 

Inom Vallgraven 26:8 är beläget vid Kungstorget där Göteborgs gamla stadskärna en gång anlades. 

Fastigheten är från år 1929 och har en yta på 20 002 m2 som inrymmer 38 stycken lägenheter, en 

biograf och ytterligare kommersiell verksamhet. Den del av fastigheten där solceller är aktuellt hade 

under år 2015 ett elbehov på 1 350 MWh (tidskorrigerat), år 2014: 1 477 MWh och 2013: 1 574 

MWh. Inom Vallgraven är ansluten till fjärrvärmenätet och det sammanlagda klimatkorrigerade 

värmebehovet under åren har uppgått till, år 2015: 380 MWh, år 2014: 432 MWh och år 2013: 545 

MWh. Värmebehovet är betydligt lägre under sommartid och takytorna på byggnaden är ganska 

komplexa, vilket ger incitament för att här bara satsa på solceller och inte på solvärme.  

                                                             
12 Lanterniner innebär en konstruktion för ljusinsläpp. 
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Figur 17 Inom Vallgraven 26:8 (44). 

Med tanke på Inom Vallgravens stora energibehov är det inte möjligt att uppnå så stor generering 

med solceller att det täcker behovet, men det kan bidra och samtidigt ge ett tydligt tecken på 

Wallenstams ställningstagande för förnybar energi. Wallenstam är ett energimedvetet företag som 

sedan år 2006 även har ett vindkraftsbolag. Med hjälp av 64 stycken vindkraftverk runt om i Sverige 

är Wallenstam sedan år 2013 självförsörjande på förnybar energi. 

Fastigheten har grönt falsat plåttak på större delen, men mycket avluftshuvar, ventiler, 

ventilationsaggregat etcetera, vilket försvårar ett direkt montage på stora delar av taket. Det finns 

dock som synes på Figur 17 ett snedtak runt om fastigheten där installation är möjligt. Ett montage 

på snedtaken skulle inte bara generera ett tillskott av el, utan även en tydlig signal om satsningen på 

förnybar energi till allmänheten. Mitt på fastigheten finns också en lanternin i from av ett sadeltak i 

glas, se bilaga 9.5 Bilder takytor Inom Vallgraven 26:8, där ena sidan är i nästan direkt söderläge. 

Glastaket har i dagsläget ett solskydd i form av breda aluminiumskenor för att begränsa 

värmetillskottet sommartid, de räcker emellertid inte till utan en fläkt har installerats under taket för 

att driva ut uppvärmd luft. Glastaket ses därför som potentiellt för någon form av solcellslösning, där 

både ljusgenomsläpp och skuggning kan erhållas. Delar av snedtaket ligger precis som glastaket i 

nästan rakt söderläge och ska enligt solkartan från Göteborgs Energi ha en solinstrålning på över 

1000 kWh/m2 och år (45). De delar av snedtaket som vetter mot sydost, öster och nordost får något 

sämre värden på 950 – 1000 kWh/m2 och år enligt solkartan (45). 
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4.3 ANALYS 
I avsnitt 4.2 beskrivs samtliga fastigheter utifrån deras läge, energisystem, konstruktion med mera. 

Nedan följer en analys av informationen och vad det ger fastigheterna för möjligheter i storlek och 

typ av anläggning.  

4.3.1 Kvillebäcken 3:1 

Kvillebäcken 3:1 med sina platta tak bäddar för en anläggning med montage på ställning så som 

beskrivs i stycke 3.4.4 Installation och placering. Eftersom husen ligger ganska rakt i nord-sydlig 

riktning kan ställningen för liggande paneler lät placeras i rader med uppvinkling mot söder. Vinkeln i 

förhållande till horisontalplanet sätts till 15 grader och avståndet mellan panelerna sätts till 1,2 

meter (46). Det görs för att erhålla en god solinstrålningsvinkel och minimera skuggrisken. Taket 

rymmer då 164 stycken paneler i en storlek på 1,67 m2, vilket ger upphov till en solcellsarea på 274 

m2.  

Wallenstam ser en möjlighet i att på Kvillebäcken 3:1 även generera varmvatten, då det står för en 

stor del av fastighetens energianvändning. Därför kommer tre typer av paneler att analyseras. 

Monokristallina och polykristallina kiselsolpaneler samt hybridpaneler.  

4.3.2 Mölnlycke 1:1 

På Mölnlycke fabriker finns väldigt stora takytor, dock i väldigt olika utförande vilket gör en enhetlig 

installation över hela taket omöjlig. Alla takytor som är lämpliga innehar en liten lutning mot söder. 

Den vågformade delen cirka 15 grader och de brutna taken runt 25 grader. Det går att använda 

”stand-off”-montering med skenor som följer takets lutning. Samma montagesystem skulle då kunna 

användas på samtliga ställen, vilket förenklar monteringen. Vid sammanräkning av takytorna erhålls 

en solcellsarea på  1 765 m2, motsvarande 1 057 stycken paneler i 15 graders lutning. På delarna i 

cirka 25 graders lutning erhålls en solcellsarea på 479 m2, motsvarande 287 stycken paneler. I 

modelleringen kommer monokristallina och polykristallina kiselsolpaneler att jämföras på ytorna.  

4.3.3 Inom Vallgraven 26:8 

På grund av de komplexa taken Inom Vallgraven 26:8 är en lösning för implementering av solceller 

inte helt enkel. De, enligt författaren, författarens handledare på Rejlers och fastighetens 

driftsansvarige, mest lämpade platserna för solpanelerna är de som presenterats i stycke 4.2.3 ovan. 

Det vill säga glaslanterninen och det sneda plåttaket taket på syd-, öst- och nordostsidan runt 

fastigheten.  

För lanterninen i glas finns en lösning för att både bibehålla ljusinsläpp, ge lite skuggning och 

samtidigt generera elektricitet. Det är de semitransparanta panelerna som karakteriseras i stycke 

4.1.2. Genom att byta ut befintligt glas och välja en panel med transparensarea på nära 50 % 

kommer fortfarande mycket ljus att kunna flöda in i lokalen samtidigt som det genereras el. I 

modelleringen kommer semitransparenta paneler med både mono- och polykristallint kisel att 

testas. Enligt mätningar ska 200 m2 solcellsyta få plats, det vill säga 120 stycken paneler. 
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Utefter mätningar på det sneda plåttaket ska totalt 36 stycken paneler få plats vilket ger en 

solcellsarea på 60 m2. Dock vetter panelerna åt så skilda håll att de i modelleringen får delas upp i två 

poster, för ett mer korrekt resultat. En mot syd/sydost där solcellsarean blir 28 m2, 17 stycken 

paneler och en mot öst/nordost där motsvarande blir 32 m2, 19 stycken. Att sätta paneler mot 

nordost är inget som hör till vanligheterna, det minskar genereringen markant. Enligt Bengt Stridh13 

medför en azimutvinkel 90 grader åt öster att genereringen minskar till 76 % av optimal generering, 

när panelerna ligger i 45 graders vinkel mot horisontalplanet (beräknat för Västerås) (47). Både 

monokristallina kiselsolpaneler och polykristallina kiselsolpaneler kommer att undersökas i 

modelleringen.  

  

                                                             
13 Bengt Stridh är gästforskare inom solcellsystem vid Mälardalens Högskola och anställd på ABB, Corporate 
Research. Via sin anställning är han också en av tre svenska representanter i IEA PVPV Task 13: Performance 
and Reliability of Photovoltaic Systems. I urval har han publicerat Nätanslutning av småskaliga solcellssystem 
för elförsörjning Elforsk report 05:30 (2005) samt Konsekvensanalys av investeringsstöd till solceller Elforsk 
report 10:46 (2010) den sist nämnda tillsammans med Lars Hedström (71). 
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4.4 MODELLERING I PVSYST 
I PVsyst väljs först var solcellsanläggning ska placeras, i programmet finns meteorologiska data för 

olika länder och städer. För modelleringen valdes samma data för alla tre fastigheterna, då 

programmet endast hade en mätpunkt i Göteborgsområdet. Meteorologin antas inte skilja nämnvärt 

inom det lilla geografiska område som anläggningarna projekteras. Om det finns några kända 

skuggperioder för anläggningen under dagen, av till exempel närliggande hus eller växtlighet, kan de 

ställas in. Inga kända sådana finns i projektet, därav lämnas den fliken orörd. 

Nästa steg är att ställa in lutningen på panelerna och deras azimut. Det kan väljas om beräkningen 

ska utgå från aktiv solcellsarea, toppeffekt eller årlig generering. I det här fallet så har solcellsarea 

varit grund i samtliga modelleringar. Modultyp, solcellsteknologi, monteringssystem och hur väl 

systemet ventileras, är fler parametrar som får ställas in för respektive fastighet i programmet. 

PVsyst beräknar utifrån de parametrar som har ställts in bland annat anläggningens toppeffekt, årlig 

generering och generering per månad. 

4.4.1 Kvillebäcken 3:1 

Vid modelleringen för Kvillebäcken 3:1 angavs solcellsarean till 274 m2. Lutningen i förhållande till 

taket och därmed horisontalplanet sattes till 15 grader. Vidare valdes standardmoduler med 

monokristallint kisel samt montering på platt tak med ventilerad anordning. Modelleringen är också 

gjord med samma parametrar fast för polykristallina kiselsolceller. Resultaten ses och kan jämföras i 

Figur 18. Som synes i figuren nedan genererar de monokristallina solcellerna mer som de bör. 

Skillnaden är som högst under april till september, över 200 kWh/månad, medan skillnaden är väldigt 

liten under oktober till mars. Lägst skillnad fås i december där de monokristallina panelerna endast 

genererar 32 kWh mer än de polykristallina panelerna. Totalt ger de monokristallina panelerna 2 520 

kWh/år mer än de polykristallina, vilket motsvarar en högre generering på 7 %.  

 

 

Figur 18 Resultat av modellering i PVsyst för mono- och polykristallina kiselsolceller på Kvillebäcken 3:1. 

 

PVsyst har tyvärr ingen funktion för att beräkna generering med hybridpanelen, den har därför 

beräknats för hand. Genereringen av el för hybridpanelen blir ungefär den samma som för en 

monokristallin solcellspanel, då det är just en sådan som sitter framför värmeslingorna i den modell 
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som här används som utgångspunkt. Eventuellt kan genereringen bli något högre eftersom slingorna 

bakom solcellerna kyler ner solcellerna och på så sätt förbättrar solcellspanelens prestanda. 

Värmetoppeffekten för hybridpanelen är 719 W, antal paneler är 164 stycken. Det ger en total 

toppeffekt av värme på 118 kW. Antal fullasttimmar beräknas med hjälp av PVsysts data för 

generering av el till 922 timmar, viket ger en total värmegenerering per år på 109 MWh. 

Fördelningen över året ses i Figur 19. 

 

 

Figur 19 Resultat av handberäknad värmegenerering av hybridpanelerna på Kvillebäcken 3:1. 

 

4.4.2 Mölnlycke 1:1 

Modelleringen för Mölnlycke 1:1 delas upp två delar, en för taken med 15 graders lutning och en 

med taken i cirka 25 graders lutning. För takytorna med 15 graders lutning ansattes den samma till 

15 och azimuten till noll. Solcellsarean på 1 765 m2 angavs och standardmoduler med monokristallint 

kisel valdes. Ventilerad montering på lutat tak ansattes också. För delen med 25 graders lutning 

gjordes samma ansättningar förutom lutningen som sattes till 25 grader och arean 479 m2. Samma 

sak gjordes också för paneler med polykristallint kisel. Resultaten kan ses i Figur 20 och Figur 21. 

Precis som för Kvillebäcken 3:1 kan här ses att de monokristallina solcellerna genererar mer, 

framförallt mellan april och september månad under året. De polykristallina panelerna genererar 

ungefär 94 % av de monokristallinas totala generering, vilket motsvaras av 20 930 kWh/år lägre 

generering, se total generering i Tabell 2. Skillnaden är en knapp procentenhet högre generering för 

takytorna med 15 graders lutning under maj till och med juli och tvärtom under resterande månader.  
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Figur 20 Resultat av modellering i PVsyst för mono- och polykristallina kiselsolceller på takytorna med 15 graders lutning. 

 

 

Figur 21 Resultat av modellering i PVsyst för mono- och polykristallina kiselsolceller på takytorna med 25 graders lutning. 

 

4.4.3 Inom Vallgraven 26:8 

Inom Vallgraven är som tidigare nämnt en ganska komplex fastighet sett till takytorna, därav blir 

modelleringen något uppdelad. För lanterninen sattes solcellsarean till 200 m2, lutningen till 35° och 

azimuten till -17°. Semitransparent modultyp valdes med ett transparent område på 48 % (det var 

förvalt i programmet och gick inte att ändra). Monteringen sattes som lutat tak och ingen ventilation 

då panelerna ersätter tidigare glastak och därmed kommer att ha minst inomhustemperatur på 

bak/nedsidan, eftersom de där inte kyls av vind. Modelleringen gjordes med både monokristallint 

och polykristallint kisel. Resultatet kan ses i Figur 22.   
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Figur 22 Resultat av modellering i PVsyst för lanterninen på Inom Vallgraven 26:8, jämförelse mellan  mono- och 
polykristallina semitransparenta  kiselsolpaneler. 

Modelleringen på plåttaket delades upp i två separata delar, en för syd/sydostsidan och en för 

öst/nordostsidan. För den mot syd/sydostsidan angavs 45 graders lutning och noll graders 

azimutvinkel. Solcellsarean sattes till 28 m2 och ventilerad montering på tak med standardmoduler 

valdes. Modelleringen gjordes med både mono- och polykristallina kiselsolpaneler. Resultatet visas i 

Figur 23. Samma sak gjordes för öst/nordostsidan, med skillnaden att solcellsarean sattes till 32 m2 

och azimutvinklen till -104 grader. Resultat ses i Figur 24.  

Modelleringen visar, som väntat även här, att genereringen blir högre med de monokristallina 

panelerna och att skillnaden är som störst från april till och med september månad. Det syns också 

skillnad för syd/sydostsidan jämfört med öst/nordostsidan. Trots att öst/nordostsidan har högre 

antal paneler är det endast i juni de klarar av att genera mer än syd/sydostsidan. Totalt genererar 

syd/sydostsidan 7 % mer än öst/nordostsidan jämfört i kWh/m2. Enligt PVsyst generar panelerna på 

öst/nordostsidan 30 % mindre än vad de hade gjort i optimalt söderläge, det vill säga azimutvinkel 0 

grader.  

 

Figur 23 Resultat av modellering i PVsyst för syd/sydostsidan av plåttaket på Inom Vallgraven 26:8, mono- och 
polykristallina kiselsolpaneler. 
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Figur 24 Resultat av modellering i PVsyst för öst/nordostsidan av plåttaket på Inom Vallgraven 26:8, mono- och 
polykristallina kiselsolpaneler. 

 

4.4.4 Sammanställning av modellering 

I Tabell 2 ses en sammanställning över respektive fastighets möjliga anläggningar och vad de 

beräknas generera per år. Det kan tydligt ses att de monokristallina anläggningarna genererar mer 

och att Mölnlycke 1:1 med hjälp av sina stora takytor erhåller möjligheter för en väldigt hög 

generering. Tabell 3 visar toppeffekten för respektive anläggning.  

Tabell 2 Generering för respektive anläggning och fastighet, angivet i MWh/år. 

Paneltyp Kvillebäcken 3:1 Mölnlycke 1:1 Inom Vallgraven 26:8 

Monokristallina 40 335 8,1 

Polykristallina 38 314 7,7 

Hybrid (värme + el) 109 + 40 - - 

Semitransparenta 
monokristallina 

- -  15 

Semitransparanta 
polykristallina 

- - 14 

 

Tabell 3 Toppeffekt för respektive anläggning och fastighet, angivet i kW. 

Paneltyp Kvillebäcken 3:1 Mölnlycke 1:1 Inom Vallgraven 26:8 

Monokristallina 44 359 9,6 

Polykristallina 41 337 9,0 

Hybrid (värme + el) 118 + 44  - - 

Semitransparenta 
monokristallina 

- -  15 

Semitransparanta 
polykristallina 

- - 14 
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Tabell 4 Jämförelse av maximal möjlig generering och nuvarande elbehov i fastigheterna. 

Fastighet Elbehov år 2015 
[MWh] 

Maximal möjlig  
generering [MWh] 

Paneltyp 

Kvillebäcken 3:1 12614 40 (+ 109 värme) Hybrid 

Mölnlycke 1:1 6 555 335 Monokristallin 

Inom Vallgraven 26:8  1 350 23 Monokristallin 

 

Tabell 4 visar en jämförelse mellan fastigheternas elbehov och av vad de maximalt skulle kunna 

erhålla med hjälp av en solcellsanläggning. Värdet för Inom Vallgraven 26:8 är en summering av den 

monokristallina och den semitransparenta monokristallina anläggningens generering. Det ses tydligt 

att genereringen från solcellsanläggningarna inte är i närheten av att kunna täcka fastigheternas 

behov. Däremot kan de vara till hjälp med upp över 20 % vid Kvillebäcken 3:1, ungefär 5 % vid 

Mölnlycke fabriker och cirka 2 % vid Inom Vallgraven 26:8.  

  

                                                             
14

 Inflyttning på Kvillebäcken 3:1 skedde i mars år 2015, således är elbehovet från och med mars till och med 
december år 2015. 
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4.5 EKONOMISKA BERÄKNINGAR 
Ekonomin kring solcellsanläggningar är omdiskuterad och det kan tyckas att samma anläggning kan få 

helt olika kalkyler beroende på vem som har räknat. Det beror ofta på de många antaganden som 

måste göras vid en beräkning om framtida inkomster och utgifter. Utan tydlig redovisning av sådana 

antaganden är en framförd kalkyl i regel inte något värd (48). I dagens läge finns ingen generell 

standard för vilka antaganden som bör göras. Det pågår dock ett projekt, under ledning av Bengt 

Stridh, vars mål är att ta fram ett fullständigt underlag för analys av investeringsbeslut för 

solcellsanläggningar (49). Modellen ska vara baserad på, vad som kallas,  Levelized Cost Of Energy 
15(LCOE) och standarder för olika parametrar kommer att sättas för att modellen ska kunna användas 

till jämförande analyser av exempelvis solcellskunder (49).   

Priserna på solcellsmarknaden har den senaste tiden förändrats väldigt kraftigt och fort. ”–  På drygt 

fem år, från 2010 till nu, har priserna sjunkit med 75 procent. Då kostade ett villasystem kanske 60 

kronor per watt exklusive moms, nu ligger priset runt 15 kronor per watt”, säger Johan Lindahl16 (50) 

(15 kr/kW motsvarar 15 000 kr/kW). Den kraftiga förändringen gör det svårt att veta hur priserna 

kommer att fortsätta utvecklas, om priserna för tillfället är i botten eller om de kommer att minska 

ännu mer framöver. 

Investeringskostnaderna i det här arbetet har beräknats utefter dagens kända statistik, som kommer 

från Lindahls rapport National Survey Report of PV Power Applications i Sweden 2014 (5). Den 

rapporten är gjord utefter inhämtad information av svenska installatörsföretag inom 

solcellsbranschen och bygger på genomsnittspriset av en installerad nyckelfärdig anläggning. 

Uttrycket ”installerad nyckelfärdig anläggning” innebär att allt som behövs för att få en installerad 

anläggning färdig och i drift ingår, vilket är följande (5): 

 Solcellspaneler 

 Växelriktare 

 Monteringsmaterial 

 Annan elektronik (kablage, bytare, etc.) 

 Installationsarbete 

 Frakt av material 

 Tillstånd  

 Idrifttagning 

 Vinstmarginal 

Polykristallina moduler är störst på marknaden och kan därför antas ge störst grund till 

genomsnittspriset i National Survey Report of PV Power Applications i Sweden 2014 (18). Priset för en 

anläggning över 20 kW är enligt rapporten 12 900 kr/kW och för anläggningar under 20 kW 15 200 

kr/kW (5). Då det här projektet bygger på olika sorters paneler och inte ett genomsnitt, har 

antaganden om övriga panelers priser gjorts efter kontroll med ett par företag på marknaden. 

Investeringskostnaderna (som kan ses i Tabell 5 och Tabell 6) ser till nyckelfärdiga anläggningar, men 

kan variera kraftigt från företag till företag och mellan olika modeller. Kostnaderna ska därför endast 

ses som riktlinjer och inte den faktiska kostnaden. 

                                                             
15 Levelized Cost Of Energy innebär den totala kostnaden för en anläggning under hela sin livstid dividerat med 
energigenerering under samma tid se formel 6. På svenska kallas det elproduktionskostnad.  
16

 Johan Lindahl är talesperson för Svensk Solenergi (branschorganisation). Han är också svensk representant i 
IEA-PVPS task 1 och därmed ansvarig för solcellsstatistiken i Sverige samt för sammanställningen av National 
Survey Report  som kommer årligen. Lindahl har avlagt en doktorsexamen vid Uppsala Universitet som 
behandlade utveckling av tunnfilmssolceller (72).  
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Tabell 5 Sammanställning av de totala investeringskostnaderna (exkl. moms) för respektive anläggning och fastighet [kr]. 

Paneltyp Kvillebäcken 3:1 Mölnlycke 1:1 Inom Vallgraven 26:8 

Monokristallina 608 820 4 984 540 155 520 

Polykristallina 530 190 4 344 720 136 800 

Hybrid (värme + el) 1 044 920 - - 

Semitransparenta 
monokristallina 

- - 280 280 

Semitransparanta 
polykristallina 

- - 247 680 

 
Tabell 6 Investeringskostnaderna fördelat per kW (exkl. moms) för respektive anläggning och fastighet [kr/kW]. 

Paneltyp Kvillebäcken 3:1 Mölnlycke 1:1 Inom Vallgraven 26:8 

Monokristallina 13 900 13 900 16 200 

Polykristallina 12 900 12 900 15 210 

Hybrid (värme + el) 23 860 - - 

Semitransparenta 
monokristallina 

- - 18 200 

Semitransparanta 
polykristallina 

- - 17 200 

Bedömningen av värdet på den genererade elen från solceller är verkligen inte trivial och frågan om 
olika stöd, subventioner och liknande är något som ständigt uppkommer och är i samma ständiga 
förändring (3). Den svenska solcellsmarknaden är inte tillräckligt stor än, så en utarbetad standard för 
återbetalningstid finns helt enkelt inte (5). De poster som påverkar och som finns i dagens system är 
rörlig och fast del av elpriset, elcertifikatavgift, energiskatt, elöverföringsavgift, lagstadgad ersättning 
från nätbolag, ersättning för såld överskottsel, ersättning för elcertifikat, ersättning för 
ursprungsgarantier, skattereduktion och investeringsstöd (3). Alla nämnda poster ges i bilaga 9.6 
Förklaringar av parametrar i elpriset en liten förklaring.  

Författaren av rapporten vill försöka ge respektive anläggning en så likvärdig analys samt framtida 
sannolikhet som möjligt och har därför gjort antaganden utefter diskussioner och inhämtad 
information hos verksamma inom branschen. Styrmedel, skatter och investeringskostnader kan 
komma att ändras inom en relativt kort framtid, vilket då kan ge andra utgångspunkter för 
anläggningarna. För samtliga anläggningar är följande antaganden gjorda:  

 Att solel inte är skattepliktigt 

 Att all genererad elektricitet kommer att användas inom fastigheten, vilket innebär att ingen 

ersättning för nätnytta, såld överskottsel eller ursprungsgaranti erhålls 

 Att ersättning för elcertifikat kommer att erhållas i 15 år 

 Alla fastigheter innehar en säkring på över 100 A, vilket betyder att ingen skattereduktion fås 

 Att inget investeringsstöd inkasseras 

För beräkningarna har en webbaserad beräkningsapplikation använts, framtagen av WSP på uppdrag 
av Elforsk (10). Den beräknar elproduktionskostnaden för specificerade anläggningsalternativ enligt 
annuitetsmetoden. Applikationen hör till rapporten El från nya och framtida anläggningar 2014 (11), 
rapporten utgör grund för hur applikationen ska användas och hur den är uppbyggd. I följande 
stycken kommer ekonomin i möjliga solcellsanläggningar för respektive fastighet att undersökas. Alla 
kostnader är utan moms, efter beslut taget tillsammans med Wallenstam. För samtliga anläggningar 
gäller parametrarna: 
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 Avskrivningstid: 30 år 

 Kalkylränta: 4 % 

 Toppeffekt hämtad från modellering i PVsyst 

 Investeringskostnaderna är de samma som tidigare redovisat fördelade per kW av toppeffekten 

 Drift- och underhållskostnaderna är hämtade ifrån El från nya och framtida anläggningar 2014 

 Reinvesteringen består av kostnad för växelriktarbyte, då det förväntas vara ett behov efter 15 år 

 Ersättning för elcertifikat: 152 kr/MWh, vilket är medelvärdet av 2015 års priser (12) 

Respektive fastighets övriga parametrar finns angivna under respektive avsnitt nedan.  

Elproduktionskostnaden (LCOE) beräknas enligt Formel 6. 

Formel 6 Elproduktionskostnaden (LCOE). 

     
 

        
      

 
   

 
  

      
 
   

  [kr/kWh]  (6) 

                              

Kapitalkostnaden, per kWh beräknas enligt Formel 7. 

Formel 7 Kapitalkostnaden där Itot [kr] är den totala investeringskostnaden, Et [kWh] är den elgenerering anläggningen 
förväntas att ge och a är annuiteten som beräknas enligt formel 8 .  

     
    

  
    [kr/kWh]  (7) 

Formel 8 Annuitet, där r är kalkylränta [%] och n avskrivningstid [år]. 
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Fullasttimmarna beräknas enligt Formel 9.  

Formel 9 Fullasttimmar, där Et [kWh] är den elgenerering anläggningen förväntas att ge och toppeffekt [kW] är 
anläggningens beräknade toppeffekt. 
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4.5.1 Kvillebäcken  
Tabell 7 Parametrar inmatade i Elforsks beräkningsapplikation för Kvillebäcken 3:1. 

Parameter Monokristallina Polykristallina Hybrid  

Effekt [kW] 44 41 44 

Fullasttimmar [h] 922 922 922 

Investeringskostnad [kr/kW] 13 900 12 900 23 857 

Drift och underhållskostnader [kr/kW] 80 80 80 

Reinvestering [kr] 60 000 60 000 60 000 
 

Tabell 8 Resultat från Elforsks beräkningsapplikation för Kvillebäcken 3:1. Observera att LCOE för hybrid endast är beräknat 
utifrån elektricitetsgenerering och att den här har samma drift och underhållskostnader som övriga anläggningar.   

Resultat Monokristallina Polykristallina Hybrid (värme +el) 

Elproduktion [MWh/år] 40 38 109 + 40  

Kapitalkostnad [öre/kWh] 87,18 80,91 149,64 

Drift och underhållskostnader [öre/kWh] 8,68 8,68 8,68 

Reinvestering [öre/kWh] 4,77 5,08 4,77 

Elcertifikat [öre/kWh] 9,77 9,77 9,77 

LCOE exkl. elcertifikat [öre/kWh] 101 95 163 

LCOE inkl. elcertifikat [öre/kWh] 91 85 153 

 

Att beakta i ovan resultat är att för hybridpanelen är inte värmegenerering eller värmepris medtaget 

i totala beräkningen. Investeringskostnaden är för en driftklar anläggning med hybridpaneler, men 

LCOE är endast beräknat med hänsyn tagen till genereringen av elektricitet (se Tabell 7). Drift och 

underhållskostnaderna för hybrid anläggningen är antagna till samma summa som för övriga 

anläggningar, eftersom ett riktvärde för de kostnaderna inte kunde erhållas från någon säker 

referens. Det ger ett missvisande resultat som måste uppmärksammas och i vidare projektering 

undersökas närmre.  

4.5.2 Mölnlycke 1:1 
Tabell 9 Parametrar inmatade i Elforsks beräkningsapplikation för Mölnlycke 1:1. 

Parameter Monokristallina Polykristallina 

Effekt [kW] 359 337 

Fullasttimmar [h] 932 932 

Investeringskostnad [kr/kW] 13 900 12 900 

Drift och underhållskostnader [kr/kW] 80 80 

Reinvestering [kr] 340 000 340 000 

 

Tabell 10 Resultat från Elforsks beräkningsapplikation för Mölnlycke 1:1. 

Resultat Monokristallina Polykristallina 

Elproduktion [MWh/år] 334 314 

Kapitalkostnad [öre/kWh] 86,25 80,04 

Drift och underhållskostnader [öre/kWh] 8,58 8,58 

Reinvestering [öre/kWh] 3,27 3,48 

Elcertifikat [öre/kWh] 9,77 9,77 

LCOE exkl. elcertifikat [öre/kWh] 98 92 

LCOE inkl. elcertifikat [öre/kWh] 88 82 
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Enligt beräkningarna får elektriciteten genererad av den monokristallina anläggningen på Mölnlycke 

1:1 en elproduktionskostnad på 0,88 kr/kWh och den polykristallina anläggningen 0,82 kr/kWh 

inklusive elcertifikat. 

4.5.3  Inom Vallgraven 26:8 
Tabell 11 Parametrar inmatade i Elforsks beräkningsapplikation för Inom vallgraven 26:8. 

Parameter Monokristallina Polykristallina Semitransparent 
monokristallin 

Semitransparent 
polykristallin 

Effekt [kW] 9,6 9,0 15 14 

Fullasttimmar [h] 850 850 973 973 

Investeringskostnad 
[kr/kW] 

16 200 15 211 18 200 17 200 

Drift och 
underhållskostnader 
[kr/kW] 

80 80 80 80 

Reinvestering [kr] 14 000 14 000 18 000 18 000 

 

Tabell 12 Resultat från Elforsks beräkningsapplikation för Inom Vallgraven 26:8. 

Resultat Monokristallina Polykristallina Semitransparent 
monokristallin 

Semitransparent 
polykristallin 

Elproduktion 
[MWh/år] 

8 8  15 14 

Kapitalkostnad 
[öre/kWh] 

110,22 103,49 108,17 102,23 

Drift och 
underhållskostnader 
[öre/kWh] 

9,41 9,41 8,22 8,22 

Reinvestering 
[öre/kWh] 

5,51 5,88 3,86 4,13 

Elcertifikat [öre/kWh] 9,77 9,77 9,77 9,77 

LCOE exkl. elcertifikat 
[öre/kWh] 

125 119 120 115 

LCOE inkl. elcertifikat 
[öre/kWh] 

115 109 110 105 

 

Den monokristallina anläggningen på Inom Vallgraven 26:8 får en elproduktionskostnad på 1,15 

kr/kWh och den polykristallina 1,09 kr/kWh. De semitransparenta anläggningarna får liknande 

elproduktionskostnader på 1,10 kr/kWh för den monokristallina och 1,05 kr/kWh för den 

polykristallina. Det ska tilläggas att själva installationsarbetet på de semitransparenta anläggningarna 

kan komma att öka något då installationen är mer komplex än för övriga anläggningar.  

4.5.4 Sammanfattning ekonomiska beräkningar 

Wallenstam har i dagens läge ett elpris som är kostnadseffektivt, vilket deras satsning inom vindkraft 

med energibolaget Svenska NaturEnergi har bidragit till (51). Ett jämförande pris för respektive 

anläggnings LCOE är 0,75 kr/kWh, där termerna består av medelvärdet på spotpriset i elområde tre 

år 2015 (52), skatt (53), elcertifikatsavgift (54) och överföringsavgift (51). Det kan ses i tabellerna 

ovan att de anläggningar som kommer ner i närheten av det priset är de polykristallina 

solcellsanläggningarna på Kvillebäcken 3:1 och Mölnlycke 1:1. Anläggningarna ger en LCOE på 0,85 
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respektive 0,82 kr/kWh. Den anläggning som får den lägsta LCOE på Inom Vallgraven 26:8 är den 

semitransparenta polykristallina anläggningen, med en LCOE på 1,05 kr/kWh.  

Det LCOE som ovan beräknats är ett elpris som kommer att vara oförändrat under anläggningens 

avskrivningstid, det vill säga 30 år. Solcellsanläggningars livstid är en ännu obesvarad fråga och något 

som varierar utifrån förutsättningarna. Experter ger utlåtanden om mer än 30 år och något som talar 

för det är att Sveriges äldsta nätanslutna solcellsanläggningar installerades för över 30 år sedan (55). 

Det innebär att efter 30 år kommer anläggningarna att generera energi gratis, eftersom att solen är 

en oändlig resurs. Vissa drift- och underhållskostnader tillkommer givetvis, men de är 

förhoppningsvis förhållandevis små.   

4.5.5 Sammanställning känslighetsanalyser 

I Figur 25 ses en känslighetsanalys med avseende på kalkylräntan för samtliga anläggningar och 

fastigheter. Det kan konstateras att graferna har samma form för samtliga anläggningar. Graferna har 

en någorlunda linjär karaktär, men når en brytpunkt vid 14 % och får därefter en svagare lutning. Den 

grå översta grafen representerar hybridanläggningen på Kvillebäcken 3:1 och har lite kraftigare 

lutning än de andra. Hybridanläggningen är därmed extra känslig för om kalkylräntan ökar. De fyra 

mittersta graferna representera anläggningarna på Inom Vallgraven 26:8, med en kalkylränta på 

endast 1 % skulle anläggningarna där vara konkurrenskraftiga. I andra fall måste ett annat värde 

hittas med anläggningarna för att de ska vara lönsamma investeringar. De fyra nedersta graferna 

representerar de mono- och polykristallina anläggningarna på Kvillebäcken 3:1 och Mölnlycke1:1. För 

att vara i ett konkurrenskraftigt läge måste deras kalkylränta hållas under 4 %. Det kan också ses att 

de båda polykristallina anläggningarna ligger i nästan exakt samma nivå då parametern kalkylränta 

ändras.  
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Figur 25 Känslighetsanalys för elproduktionskostnaden (exklusive elcertifikat) med avseende på kalkylräntan. 
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I Figur 26 ses att elproduktionskostnaden för samtliga anläggningar följer ett linjärt mönster och att 

ingen speciell brytpunkt finns. Graferna i den mittersta klungan representerar anläggningarna på 

Inom Vallgraven 26:8 och det kan ses att investeringskostnaderna för anläggningarna där måste 

sjunka kraftigt för att de prismässigt ska bli konkurrenskraftiga. Om investeringskostnaderna skulle 

fortsätta sjunka i likhet med vad de gjort de senaste åren, skulle anläggningarna i den nedersta 

klungen hamna på en väldigt låg nivå och verkligen kunna konkurrera med elpriset på marknaden. 

Den nedersta klungan representerar de mono- och polykristallina anläggningarna på Kvillebäcken 3:1 

och Mölnlycke 1:1. 

Figur 27 visar sammanställningen av känslighetsanalysen med avseende på avskrivningstiden för 

samtliga fastigheters anläggningsmöjligheter. Som ses i figuren minskar kostnaderna kraftigt till en 

början för att sedan plana ut med tiden för samtliga anläggningar.  

I bilaga 9.7 - 9.9 kan samtliga känslighetsanalyser för respektive anläggning och fastighet ses, med 

avseende på investeringskostnad, kalkylränta och avskrivningstid. 

  

Figur 26 Känslighetsanalys för elproduktionskostnaden (exklusive elcertifikat) med avseende på förändringar i 
investeringskostnaden. 



44 
 

  

Figur 27 Känslighetsanalys för elproduktionskostnaden (exklusive elcertifikat) med avseende på förändrad avskrivningstid.  
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5 RESULTAT 

För att erhålla ett resultat och svar på frågeställningarna har eftersökningar, platsbesök, analyser, 

modelleringar och beräkningar gjorts. Erforderliga beräkningar och antagande finns redovisade i 

tidigare avsnitt i rapporten, men nedan följer en sammanfattad version samt en analys av hur 

parametrarna investeringskostnad, kalkylränta och avskrivningstid påverkar resultatet. I Figur 28 ses 

en jämförelse mellan fastigheternas maximalt möjliga generering och elbehov. Figur 29 visar en 

sammanställning över potentiella anläggningar för respektive fastighet.  

 

Figur 28 Jämförelse mellan varje fastighets elbehov och maximal möjlig generering. Observera den logaritmiska skalan. 

 

 

Figur 29 Sammanställning av generering från  alla fastigheters möjliga anläggningar.  
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5.1 KVILLEBÄCKEN 3:1 
Utifrån Kvillebäckens konstruktion, geografiska placering och nuvarande energisystem är tre 

anläggningstyper möjliga. Monokristallina solcellspaneler, polykristallina solcellspaneler och 

hybridpaneler. För att få en bra solinstrålningsvinkel mot panelerna ansätts ett montage på ställning 

med 15 graders uppvinkling. Investeringskostnad för respektive anläggning är: 

 Monokristallina paneler: 608 820 kr 

 Polykristallina paneler: 530 190 kr 

 Hybridpaneler: 1 044 920 kr 

Respektive anläggnings Levelized Cost Of Energy är: 

 Monokristallina paneler: 0,91 kr/kWh 

 Polykristallina paneler: 0,85kr/kWh 

 Hybridpaneler: 1,53 kr/kWh 

Den enda anläggningen med en LCOE som är i närheten av det jämförande elpriset är anläggningen 

med polykristallina solcellspaneler vars LCOE är 0,85 kr/kWh. Det ska dock tilläggas att kalkylen på 

hybridpanelen är något felaktig då endast generering av el är medtagen i beräkningen. För att den 

monokristallina anläggningen ska komma ner till en konkurrenskraftig LCOE måste 

investeringskostnaden sjunka med 25 %, då hamnar LCOE på 0,80 kr/kWh, vilket kan ses i Figur 42. 

Om avskrivningstiden skulle öka kraftigt eller om kalkylräntan låg på 2 % skulle anläggningen också 

hamna på en konkurrenskraftig nivå, se Figur 45 och Figur 39. Om ett rörligt pris för fjärrvärme 

ansätts på 0,60 kr/kWh (56). Skulle en totalkostnad  på 1,35 kr/kWh för el- och värmeenergi till 

Kvillebäcken kunna antas för att ge en jämförande bild till hybridpanelens LCOE. Det ger en skillnad 

på endast 0,18 kr/kWh upp till hybridens LCOE. Både anläggningen med polykristallina 

solcellspaneler och anläggningen med hybridpaneler anses som ett bra alternativ för Kvillebäcken 

3:1. Se deras respektive känslighetsanalyser i bilaga 9.7 Känslighetsanalyser Kvillebäcken 3:1.  

5.2 MÖLNLYCKE 1:1 
Mölnlycke Fabrikers konstruktion, placering och energisystem ger möjligheter för en anläggning med 

antingen monokristallina eller polykristallina solcellspaneler. Deras respektive investeringskostnader 

är: 

 Monokristallina paneler: 4 984 540 kr 

 Polykristallina paneler: 4 344 720 kr 

Respektive anläggnings Levelized Cost Of Energy är: 

 Monokristallina paneler: 0,88 kr/kWh 

 Polykristallina paneler: 0,82 kr/kWh 

Ingen av anläggningarnas LCOE går under 0,75 kr/kWh, men de är inte långt ifrån. En sänkning av 

kalkylräntan till 2 % skulle göra att anläggningen med polykristallina paneler hamnar under 0,75 

kr/kWh och att anläggningen med monokristallina paneler tangerar priset. Se Figur 48 och Figur 49. 

En lägre investeringskostnad på dryga 15 % för den polykristallina anläggningen och dryga 20 % för 

den monokristallina skulle också medföra att deras respektive LCOE hamnar under 0,75 kr/kWh. Se 

Figur 50 och Figur 51. Avskrivningstiden måste öka till över 40 respektive 50 år för att LOCE ska 

komma under en krona, vilket gör att vidare undersökning av den parametern inte känns nödvändig. 

Se Figur 52 och Figur 53. Båda anläggningarna anses som rimliga alternativ för Mölnlycke Fabriker, 
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men en LCOE på 0,82 kr/kWh för anläggningen med polykristallina solcellspaneler står sig bäst mot 

det jämförande elpriset.  

5.3 INOM VALLGRAVEN 26:8 
Inom Vallgravens något komplexa konstruktion och geografiska placering ger upphov till fyra olika 

anläggningstyper. Mono- och polykristallina solcellspaneler samt semitransparenta mono- och 

polykristallina solcellspaneler. De semitransparenta är möjliga att sätta på glaslanterninen medan de 

andra kan sättas på det sneda plåttaket i syd-, öst- och nordostlig riktning, se Figur 37. Därför kan en 

utav de mono- och polykristallina anläggningarna göras, samt en av de semitransparenta mono- och 

polykristallina. Investeringskostnad för respektive anläggning är: 

 Monokristallina paneler: 155 520 kr 

 Polykristallina paneler: 136 800 kr 

 Semitransparenta monokristallina paneler: 280 280 kr 

 Semitransparenta polykristallina paneler: 247 680 kr 

Respektive anläggnings Levelized Cost Of Energy är: 

 Monokristallina paneler: 1,15 kr/kWh 

 Polykristallina paneler: 1,09 kr/kWh 

 Monokristallina paneler: 1,10 kr/kWh 

 Polykristallina paneler: 1,05 kr/kWh 

Ingen av redovisade installationer får en LCOE som är under det jämförande elpriset på 0,75 kr/kWh. 

Samtliga anläggningars investeringskostnader måste minska med 30 % eller mer för att tangera det 

priset. Se Figur 58 - Figur 61. Parametern avskrivningstid måste bli oerhört stor för att det ska kunna 

påverka LCOE till ett lägre värde än 0,75 kr/kWh. Se Figur 62 - Figur 65. En kalkylränta på 2 % gör 

dock att LCOE för samtliga anläggningar går under en krona per kilowattimme. Se Figur 54 - Figur 57. 

Inom Vallgraven 26:8 är en fastighet som syns väl av många invånare i Göteborg, på grund av sin 

centrala placering. Den här typen av solcellsinstallation skulle kunna ha ett marknadsföringsvärde 

och visa på ett tydligt ställningstagande för förnybar energi. De två anläggningarna med 

polykristallina solceller har lägst LCOE och anses därför ur ett ekonomiskt perspektiv vara de bästa 

alternativen.  
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6 DISKUSSION 

I följande kapitel kommer diskussion om solcellstekniken, dess för- och nackdelar, potentiell 

utveckling samt vad som gynnar och motarbetar fler installationer att ske. En diskussion om de 

metoder som använts i arbetet kommer också att hållas. Vidare följer en liten diskussion om 

respektive fastighet i arbetet.  

6.1 SOLCELLSTEKNIK OCH UTVECKLING 
Ett hållbart energisystem är något som hela samhället världen över måste arbeta gemensamt för. I 

omställningen till ett hållbart energisystem krävs att flertalet förnybara energikällor användas och en 

utav dem är solenergi. Med hjälp av solcellsteknik kan elektricitet genereras utan att öka 

växthusgaskoncentrationen på jorden markant, vilket fossila bränslen för närvarande gör i stor 

mängd. En solcellspanel med dagens teknik har en energiåterbetalningstid på endast två år och det 

är bara en av fördelarna. Solcellstekniken använder sig av en oändlig resurs, det vill säga den 

solinstrålning som strålar in mot jordens yta. Den dagen resursen tar slut kommer även det 

mänskliga livet på jorden att vara över. Solcellstekniken är också en tystgående teknik som inte 

släpper ut några avgaser eller dålig lukter vid användning. Solceller är också den förnyelsebara teknik 

som utvinner mest energi per ytenhet! 

Dock finns det även nackdelar med att använda solenergi. Solinstrålning som energikälla är en väldigt 

intermittent källa som är beroende av tidpunkt på dygnet och väderlek. Elektricitet behövs både 

nattetid och vid mulet väder. Den intermittenta genereringen är något som vid högre andel av den 

totala elgenereringen kommer att kunna påverka elnätet negativt. Till en så stor andel är det 

emellertid i Sverige lång väg kvar, tack vare vår stora andel vattenkraft som kan användas till 

reglerkraft. När solcellerna genererar el kan vattnet i vattenkraftverken antingen släppas förbi eller 

sparas i dammar för att användas vid senare tillfälle. Det är en lagringsmöjlighet solcellstekniken 

tyvärr saknar och det är en stor nackdel. Idag finns tekniken med batterier och bränsleceller, men 

utvecklingen och marknaden har en bit kvar innan sådana tekniker prismässigt är på en 

konkurrenskraftig nivå.  

Den höga kostnaden för solcellsteknik är något som hämmar ett högre antal installationer. För en 

vanlig villaägare är investeringskostnaden oftast för stor för att, med dagens låga elpris, vara 

ekonomiskt försvarbar. I ett större bolag med större kapital och högre egennytta av elektriciteten, 

kan investeringen bli ekonomiskt gynnsam om installationen går att sätta i ett lite längre 

tidsperspektiv. Trots att kostnaden för solcellsteknik de senaste åren har rasat, är det ändå en bit 

kvar innan solcellstekniken blir riktigt konkurrenskraftig på marknaden. De senaste åren har 

subventioner i form av investeringsstöd från staten sats in för att installation av solcellsteknik ska bli 

mer ekonomiskt gynnsamt, men hur länge investeringsstödet erhålls i framtiden är en väldigt osäker 

fråga. Sådana medel anses därför inte vara en stadig grund att bygga marknaden eller framtida 

ekonomiska beräkningar på. Värdet på den genererade elektriciteten kan värderas olika beroende på 

om den kan användas direkt i byggnaden och ses som ”sparad el”, då den inte behöver köpas från 

elnätet, eller om den säljs. Om elektriciteten säljs är den erhållna ekonomiska ersättningen 

avgörande för om solcellsanläggningen kan avskrivas tidigt. Med dagens, som sagt, låga elpris är 

ersättningen för utmatad el på nätet väldigt låg. Om priset med ökad efterfrågan stiger, kommer 

också ersättningen för utmatad elektricitet på nätet att stiga och även den ”sparade elen” som inte 

behöver köpas in får ett högre värde.  
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För elektricitet genererad av solceller finns i dagsläget lite olika stöd och de finns grundläggande 

beskrivna i bilaga 9.6. Ersättningen för elcertifikat ökar lönsamheten för anläggningen, men kräver 

extra mätutrustning som medför en kostnad vid inköp. Även ersättning för ursprungsgarantier för 

den el som eventuellt säljs ut på nätet kan ska skapa en liten inkomst. Skattereduktionen som erhålls 

för anläggningar med en säkring under 100 A kan öka lönsamheten markant, men erhålls endast för 

en begränsad del av den utmatade elektriciteten. I skrivande stund är ”egengenererad” elektricitet 

från solceller inte skattepliktig, vilket är en klar fördel för en ökning av solcellsinstallationer. Den 1:a 

juli i år träder dock en ny lag igenom som gör att all av solceller genererad el, blir skattepliktigt om 

samme juridiske person innehar en toppeffekt över 255 kW. Det är en lag som skulle kunna sätta 

stopp på alla större utbyggnader av solcellsanläggningar. Särskilt hos företag som har möjlighet att 

bygga flera större anläggningar. Problemet med lagen som nu träder i kraft är att det inte finns någon 

utrustning som kan mäta och kontrollera den elektricitet som genereras och används i bygganden. 

Det innebär att till en början kommer skatten förmodligen endast betalas för den el som matas ut på 

nätet, det vill säga där mätpunkten för elbolaget sitter.  

De stöd, subventioner och ersättningar som idag finns för att premiera och gynna installation av 

solcellsanläggningar känns otydlig och svår att finna rätt information om. Det tros bero på att 

marknaden är väldigt ny samt att vad som fungerar tillsammans med marknaden har inte hittats och 

specificerats ännu. Skillnader vad gällande lagar och regler länder emellan, gör också att det som 

fungerar någon annanstans kanske inte fungerar i Sverige. Den otydlighet och krångliga byråkrati 

som finns runt omkring solcellsmarknaden och dess stöd, skulle kunna vara en anledning till att 

flertalet anläggningar inte blir av. Det på grund av att investeraren blir för osäker på kostnader och 

ersättningar, där inga tydliga riktlinjer finns, samt osäkerheten om när marknaden kommer att 

stabilisera sig.  

Konkurrenskraft handlar inte bara om att tekniken ska bli billigare. Utvecklingen måste också gå 

framåt för att erhålla högre verkningsgrader samt bättre tekniker gällande material och produktion. 

Om högre verkningsgrader skulle erhållas och produktionen skulle kunna effektiviseras ytterligare, 

hade solcellstekniken kunnat vara en riktigt konkurrenskraftig källa för generering av elektricitet. 

Det estetiska spelar i vissa fall en större roll. I gamla stadsdelar och på fastigheter där en gammal stil 

är bevarad, kan konventionella solceller komma att förstöra det karaktäristiska utseendet. I många 

fall kan det vara så att tanken på solcellsteknik då helt utesluts när generering av elektricitet 

diskuteras. Faktum är dock att det redan idag finns solcellsteknik som inte sticker ut speciellt mycket 

och som stilmässigt kan integreras i många befintliga fastigheter. Möjligheten att helt kunna 

integrera solcellsteknik med arkitektoniska avseenden har en stor utvecklingspotential. Att det redan 

inte är mer implementerat torde till stor del handla om intresse från marknaden samt kunskap om 

vad som redan finns och är möjligt med dagens teknik.  

Kunskap om solcellsteknik, vad som finns på marknaden och vad som är på väg att lämna 

utvecklingsfasen, uppfattas av författaren som att bara de mest inbitna och de i branschen ha god 

kunskap om. Då tekniken är relativt ung och utvecklas fort, gäller det att hela tiden aktivt uppsöka 

information från tillförlitliga källor för att vara uppdaterad. Det skulle kunna vara ett av problemen 

som solcellstekniken står inför, faktumet att den allmänna kunskapen om energisystem och specifikt 

solceller är väldigt liten. Kunskapsspridning om solcellsteknik och vad den kan användas till behövs. 

Likaså behövs kunskap om de hus- och taktyper som kan konverteras till små energikällor. Kunskapen 

om den senaste solcellstekniken kan fås från den forskning som stadigt bedrivs på universitet och av 

företag i branschen. Kännedomen om hus- och taktyper, deras uppbyggnad och vad som kan göras 

med dem, borde kunna hämtas från byggbranschen. Den stora erfarenhet som finns bland 

verksamma snickare och den ingenjörskonst som finns runt om i världen, skulle kunna ta 
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solcellsteknikens implementering i byggnader ett steg längre. Ett problem verkar vara att de flesta 

verksamma inom respektive yrkesgrenar gärna håller sig just inom det egna området och inte alltid 

jobbar gränsöverskridande. Ett större samarbete och kunskapsutbyte mellan bygg- och energisektor 

skulle kunna leda utvecklingen ännu mera framåt.  

6.2 METOD 
För att erhålla en stor kunskap om solceller och dess teknik till ovan arbete gjordes litteraturstudier 

samt stor eftersökning på internet och hos personer inom branschen. En reflektion som har 

uppkommit under arbetets gång är att samma personer ofta återkommer i flertalet sammanhang. 

Det kan komma att bero på att marknaden inom Sverige fortfarande är så liten att det inte finns ett 

så stort antal människor som innehar stor och bred kunskap inom området. Det medför att de 

människorna får ett stort inflytande över det som händer inom solcellsbranschen i Sverige och vilken 

information som belyses. Personerna har gedigen kunskap inom området, men har med sin 

genomslagskraft en möjlighet att vinkla åsikter åt ett visst håll. Därför krävs, som i alla sammanhang, 

också en visst mått av kritiskt granskande av erhållen information.  

Eftersom utvecklingen har gått explosionsartat de senaste åren, är det svårt att hitta helt uppdaterad 

fakta.  Skrivna delar har fått skrivas om, då en senare källa hittats och ny information uppdagats. Det 

kan ses som en nackdel i situationen att skriva om ett sådant högaktuellt ämne, samtidigt som det 

hela tiden ger upphov till nya idéer, möjligheter och slutsatser.  

Den teoretiska undersökning som gjordes och gav upphov till arbetets beskrivningar av 

solcellstekniken och dess komponenter, gav författaren en mycket större förståelse för 

solcellstekniken i sin helhet. Grunden som lades där kan ses som avgörande för förståelsen och 

behandlandet av erhållen information i resten av rapporten. Beskrivning och analys av respektive 

fastighet hade kunnat göras ännu grundligare med fler och mer exakta parametrar, vilket hade gett 

upphov till ett mer noggrant resultat. Rapporten ska ses som en förstudie där samtliga mätningar ska 

beräknas om vid ett eventuellt genomförande. Dock borde rapporten kunna ses som ett rimligt 

underlag för om en mer omfattande utredning av möjliga installationer ska göras.  

PVsyst är ett bra verktyg i modelleringen och säkerheten i resultaten där, baseras på säkerheten i de 

parametrar som matades in. Att använda sig av ett väl utvecklat program i modelleringen ger en helt 

annan tillförlitlighet och detaljrikedom på resultatet, jämfört med om alla beräkningar skulle ha 

gjorts för hand med hjälp av uppskattades värden.  

De ekonomiska beräkningarna och resultaten utifrån valda parametrar är, som tidigare nämnt, 

verkligen inte en trivial fråga och kommer förmodligen inte heller att bli inom en lång framtid. 

Fördelen att kunna använda ett webbaserat verktyg som är utvecklat av kunniga personer inom 

ämnet, var att mer tid kan ägnas åt att verkligen förstå de parametrar som användes. Varför de skulle 

tas med eller inte tas med, samt hur de eventuellt kunde påverka resultatet och varför. I en större 

rapport hade fler beräkningar varit på sin plats, för att verkligen påvisa hur stora skillnader små 

parametrar kan ge i det slutgiltiga resultatet.  

6.3 KVILLEBÄCKEN 3:1 
Kvillebäcken 3:1 har med sin geografiska placering och sitt platta tak goda förutsättningar för 

implementering av solenergi. Möjligheten att lägga panelerna ner på taket finns, men att vinkla upp 

dem ger bättre förutsättningar för en god solinstrålning. Gradantalet på uppvinklingen skulle kunna 

vara högre, men för att både minimera risken för skuggning av framförvarande panel, maximera 

arean av aktiv solcellsyta och erhålla en god solinstrålningsvinkel på panelen, anses 15° vara ett bra 
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värde. Eftersom Wallenstams önskemål var att även undersöka möjligheten av att generera värme till 

fastigheten ses hybridpanelen som en god möjlighet att få både elektricitet och värme samtidigt. 

Hybridernas funktion verkar vara väldigt beroende av vilken tillverkare som väljs. Vid vidare 

utredning borde det därför undersökas mycket noggrant.  

På Kvillebäcken 3:1 var tre, av i arbetet karakteriserade, paneltyper möjliga. Mono- och 

polykristallina paneler samt hybridpaneler. Den polykristallina panelen erhöll den lägsta 

elproduktionskostnaden, som även låg i närheten av det jämförande elpriset. Anläggningen kan 

därför anses som en god investering. Hybridanläggningen fick en mycket högre LCOE, som dock är 

lite missvisande då samtliga parametrar inte kunde räknas med i beräkningsmodellen. Vid en större 

utredning hade en mer detaljerad eftersökning på en specifik hybridpanel gjorts, för att erhålla ett 

mer detaljrikt resultat gällande både generering och ekonomi. Fördelen att både kunna generera 

elektricitet och värme på fastigheten kan ses som stor. Därför bedöms både den polykristallina 

panelen och hybridpanelen som aktuella om en mer omfattande utredning ska göras.  

6.4 MÖLNLYCKE 1:1 
De enorma takytorna på Mölnlycke 1:1 gav författaren vid platsbesöket en drömbild av hur en stor 

välplanerad solcellsanläggning på taket totalt skulle kunna ändra fastighetens utseende uppifrån sett. 

Från ett helt vanlig papptak till en stor energikälla med över 1 000 paneler! Fastighetens många 

takytor i söderläge ger goda förutsättningar för implementering av solcellsteknik. Då inte takytorna 

syns speciellt väl från marken, spelar den estetiska biten inte den största rollen på anläggningen. 

Därför anses den anläggning med lägst LCOE vara central vid en vidare utredning, det vill säga den 

polykristallina anläggningen. Det är möjligt att investeringskostnaderna för en sådan stor anläggning 

går att förhandla ner markant, om installationen skulle komma att bli föremål för vidare utredning. 

Om en anläggning av den storleken fungerar bra, skulle den kunna fungera som vägledning för fler 

företag som vill satsa och utreda implementering av solceller på andra större fastigheter.  

6.5 INOM VALLGRAVEN 26:8 
Takytorna på Inom Vallgraven 26:8 är komplexa och har under arbetets gång varit föremål för många 

diskussioner med personer inom solcellsbranschen för att uppnå den bästa möjliga lösningen. 

Glaslanterninen kändes från början som ett självklart objekt för någon form av 

solcellsimplementering, medan de andra takytorna kändes mer svåranalyserade. Den höga lutningen 

på snedtaket ut mot gatorna ger upphov till ett ganska svårt montage samt ett väldigt centralt objekt 

för allmän beskådning. En installation av en solcellsanläggning på Inom Vallgraven 26:8 skulle kunna 

ge Wallenstam marknadsföring så som ett mycket miljömedvetet och framtidstänkande bolag. En 

anläggning kan också ge upphov till flertalet diskussioner om solcellsteknik hör hemma på en sådan 

relativt gammal och centralt belägen byggnad. Därav tror författaren att den estetiska aspekten 

borde få spela en stor roll i vidare utredning av solcellsinstallation på Inom Vallgraven 26:8. De 

anläggningar med lägst LCOE är de med polykristallint kisel, men om de är de mest estetisk tilltalande 

måste utredas vidare. En installation av semitransparenta solceller på glaslanterninen skulle kunna 

väcka uppmärksamhet i positiv bemärkelse. Glaslanterninen syns inte nerifrån marken utomhus, men 

solcellerna skulle kunna ge ett positivt estetisk intryck inifrån bygganden sett. Samtidigt som de 

skulle ge ett behövligt solskydd.      
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7 SLUTSATS 

Examensarbetet som innehåller både en teoretisk del om solceller och dess utveckling samt en 

projekteringsdel, har lett fram till följande slutsatser: 

 Mer kunskapsspridning om solcellsteknik behövs 

 Större kunskap om olika tak- och byggnadstyper behövs, samt förmedling av befintlig kunskap 

 Implementering av solcellsteknik är möjlig på många olika tak- och byggnadstyper 

 Bättre struktur och större tillförlitlighet på subventioner samt bidrag skulle behövas 

 Samtliga undersökta fastigheter har möjligheter för implementering av solcellsteknik 

 Investeringskostnaderna varierar stort beroende på teknik och storlek på anläggning 

 Respektive anläggnings LCOE varierar stort  

 Samtliga fastigheter är goda objekt inför fortsatt utredning för implementering av solenergi 

Med större kunskap inom området och förmedling av kunskapen, skulle en högre andel av den 

implementering av solcellsteknik som är möjlig bli verklighet. En bättre struktur på subventioner och 

bidragsmöjligheter skulle betyda att fler vågar samt har möjlighet att investera i solcellsteknik. De 

undersöka fastigheterna i ovan arbete har alla möjligheter för implementering av solcellsteknik och 

bör därför utredas vidare.  
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9 BILAGOR 

9.1 NORMAL SOLSKENSTID FÖR ETT ÅR I SVERIGE 
 

 

Figur 30 Normal solskenstid för ett år i Sverige (57). 
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9.2 BÄSTA UPPNÅDDA CELLEFFEKTIVITET 
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9.3 BILDER TAKYTOR KVILLEBÄCKEN 3:1 
 

  

Figur 31 Takytor på två av husen i Kvillebäcken 3:1. 

Figur 32 Nedre takytan av det tredje taket på Kvillebäcken 3:1. 
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9.4 BILDER TAKYTOR MÖLNLYCKE 1:1 
  

Figur 34 Delar av takyta 21 och 23. 

Figur 33 Takyta 18 och 19. Längst bort i bild ses de lanterniner som är aktuella för solcellspaneler. 
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Figur 36 Tegelhuset är område  14 på skissen. 

 

Figur 35 Norrsidan av område 20. 
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9.5 BILDER TAKYTOR INOM VALLGRAVEN 26:8 
 

  

Figur 37 Fasad mot sydost. 

Figur 38 Glaslanternin. 
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9.6 FÖRKLARINGAR AV PARAMETRAR I ELPRISET 

Rörlig del av elpriset: debiteras per kWh och består av elhandelspris, elcertifikatavgift, energiskatt, 
elöverföringsavgift och moms. Den posten slipper ägaren av solcellsanläggningen att betala den tid 
då egenproducerad elektricitet kan användas istället. 

Fast del av elpriset: debiteras per kW (effektavgift) och är en fast abonnemangsavgift påverkad av 
hur stor huvudsäkring som finns (58). Påverkas alltså inte av den el som köpes eller säljes. 

Elcertifikatavgift: en fast avgift som debiteras per kWh, priset avgörs av tillgång och efterfrågan på 
elcertifikat. De finns till för att främja miljövänliga energikällor (59). Behöver inte betalas den tid då 
egengenererad elektricitet används.  

Energiskatt: skatt ska betalas för nästan all el som förbrukas i Sverige (60). Den debiteras av 
elhandelsbolaget, bestäms av staten och utgår också den tid då egengenererad elektricitet används 
(3). Om energiskatt ska betalas på egengenererad elektricitet från solceller är en omstridd fråga, som 
det ser ut nu är el genererad av solen inte skattepliktig enligt 11 kap. 2 § 2 lagen (1994:1776) om 
skatt på energi (LSE) (61). Så länge inte den juridiske person som äger anläggningen samtidigt 
förfogar över en installerad generatoreffekt på över 100 kW eller levererar elektrisk kraft 
yrkesmässigt (61). Regeringen beslutade dock 2015 att göra en ändring i lagen om skatt på energi, 
som träder i kraft den 1 juli 2016. Det innebär att all el genererad av solceller blir skattepliktig om 
den är över 255 kW i toppeffekt per juridisk person, även om den används omgående i fastigheten 
(62). Solelkommissionen17 hävdar att det kommer få alla större utbyggnader av solcellsanläggningar 
att avstanna och har skickat brev till både finansdepartementet och energiministern med ett förslag 
på lösning (62). Som det ser ut nu finns inte heller någon lösning på hur mätning och kontroll i 
systemet ska fungera, så hur lagen kommer att fungera i praktiken är ännu oklart.  

Elöverföringsavgift: debiterad per överförd kWh och betalas således inte om egengenererad 
elektricitet används (58).  

Lagstadgad ersättning från nätbolag: även kallat nätnytta, betalas ut om genererad överskottsel 
matas ut på nätet (3). Den är olika stor beroende på nätbolag. 

Ersättning för såld överskottsel: den ersättning som fås då överskott av genererad el matas ut på 
nätet.  

Ersättning för elcertifikat: för varje genererad MWh elektricitet får ägaren av solcellsanläggningen 
ett elcertifikat av staten. Intäkten fås då certifikaten säljs till bland annat elleverantörer. För att 
erhålla elcertifikat krävs en, för ändamålet godkänd, separat mätare i anslutningen till anläggningen. 
Mätningen kan också ske i anslutningspunkten till elnätet, men då erhålls endast certifikat för 
utmatad överskottsgenerering (63). Elcertifikat kan tilldelas i max 15 år. 

Ersättning för ursprungsgarantier: elektroniska bevis från staten på att den genererade elektriciteten 
som kommer från solceller. Tilldelas för varje genererad och uppmätt MWh. Ursprungsgarantin kan 
användas till att ursprungsmärka elektricitet och säljas för den del som matas ut på nätet, till 
exempelvis elleverantörer för att ge en intäkt till producenten (63). 

                                                             
17 Solelkommissionen är ett nätverk bestående av bostadskooperativet HSB, energibolaget Telge Energi, 
fastighetsbolaget Vasakronan och företaget Solkompaniet, som bedriver både forskning och 
konsultverksamhet inom solceller (70).  
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Skattereduktion: reduktion av skatten på 60 öre/kWh för el som matas in på nätet. Ges till den som 
framställer förnybar el och matar ut den i samma anslutningspunkt som el tas ut. Anslutningspunkten 
får ha en säkring om högst 100 ampere, för att reduktionen ska erhållas. Underlaget är antalet kWh 
som matats in i anslutningspunkten under ett kalenderår, men högst lika många kWh som har tagits 
ut i punkten och det får inte överstiga 30 000 kWh per person eller anslutningspunkt (64).  

Investeringsstöd: kan fås för anläggningar som slutförs senast 31 december 2016. Stödet ligger på 30 

% för företag och 20 % för övriga. Högst 1,2 miljoner betalas ut per system och stödberättigade 

kostnader får maximalt vara 46 250 kr/kW (inkl. moms) (65). 
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9.7 KÄNSLIGHETSANALYSER KVILLEBÄCKEN 3:1 
 

 

Figur 39 Känslighetsanalys för monokristallina paneler med avseende till kalkylräntan. 

 

 

Figur 40 Känslighetsanalys för polykristallina paneler med avseende till kalkylräntan. 

 

 

Figur 41 Känslighetsanalys för hybridpaneler med avseende till kalkylräntan. 
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Figur 42 Känslighetsanalys för monokristallina paneler med avseende till investeringskostnaden. 

 

 

Figur 43 Känslighetsanalys för polykristallina paneler med avseende till investeringskostnaden. 

 

 

Figur 44 Känslighetsanalys för hybrid paneler med avseende till investeringskostnaden. 
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Figur 45 Känslighetsanalys för monokristallina paneler med avseende till avskrivningstiden. 

 

 

Figur 46 Känslighetsanalys för polykristallina paneler med avseende till avskrivningstiden. 

 

 

Figur 47 Känslighetsanalys för hybridpaneler med avseende till avskrivningstiden. 
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9.8 KÄNSLIGHETSANALYSER MÖLNLYCKE  1:1 
 

 

Figur 48 Känslighetsanalys för monokristallina paneler med avseende till kalkylräntan. 

 

 

Figur 49 Känslighetsanalys för polykristallina paneler med avseende till kalkylräntan. 

 

 

Figur 50 Känslighetsanalys för monokristallina paneler med avseende till investeringskostnaden. 
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Figur 51 Känslighetsanalys för polykristallina paneler med avseende till investeringskostnaden. 

 

 

Figur 52 Känslighetsanalys för monokristallina paneler med avseende till avskrivningstiden. 

 

 

Figur 53 Känslighetsanalys för polykristallina paneler med avseende till avskrivningstiden. 
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9.9 KÄNSLIGHETSANALYSER INOM VALLGRAVEN 26:8 
 

 

Figur 54 Känslighetsanalys för monokristallina paneler med avseende till kalkylräntan. 

 

 

Figur 55 Känslighetsanalys för polykristallina paneler med avseende till kalkylräntan. 

 

 

Figur 56 Känslighetsanalys för semitransparenta monokristallina paneler med avseende till kalkylräntan. 

 



75 
 

 

 

Figur 57 Känslighetsanalys för semitransparenta polyokristallina paneler med avseende till kalkylräntan. 

 

 

Figur 58 Känslighetsanalys för monokristallina paneler med avseende till investeringskostnaden. 

 

 

Figur 59 Känslighetsanalys för polykristallina paneler med avseende till investeringskostnaden. 
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Figur 60 Känslighetsanalys för semitransparenta monokristallina paneler med avseende till investeringskostnaden. 

 

 

Figur 61 Känslighetsanalys för semitransparenta polykristallina paneler med avseende till investeringskostnaden. 

 

 

Figur 62 Känslighetsanalys för monokristallina paneler med avseende till avskrivningstiden. 
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Figur 63 Känslighetsanalys för polykristallina paneler med avseende till avskrivningstiden. 

 

 

Figur 64 Känslighetsanalys för semitransparenta monokristallina paneler med avseende till avskrivningstiden. 

 

 

Figur 65 Känslighetsanalys för semitransparenta monokristallina paneler med avseende till avskrivningstiden. 
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