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Sammanfattning 

Människans energianvändning måste förändras. Mer än 80 % av den primära 

energianvändningen är i dagsläget baserad på fossila bränslen. De globala utsläppen 

av växthusgaser, som bland annat uppstår vid utvinning av fossila bränslen, medför 

en negativ påverkan på klimatet. Om den globala temperaturen ökar bidrar det till 

att jordens glaciärer smälter och havsnivån höjs vilket i sin tur kan orsaka 

översvämningar, samt att länder och städer nära dagens havsvattennivå kan komma 

att dränkas. För att uppnå en mer hållbar klimatutveckling måste en större del av 

den globala energianvändningen framställas av förnybara energikällor såsom sol, 

vind och vatten.  

Solenergiutvecklingen är på frammarsch även om den i dagsläget är nästintill 

obefintlig i förhållande till den totala globala energianvändningen. I Sverige 

uppgick antalet installerade solcellsanläggningar till omkring 15 300 stycken år 

2017 med en totalt effekt på 231 MW. Sveriges regering försöker uppmuntra 

ökningen genom bidrag och subventioner vid installering av solcellsanläggningar. 

Däremot får solceller inte monteras hur som helst även om det är med goda 

intentioner. Det finns flera faktorer och aspekter som bör tas i beaktande vid en 

solcellsinstallation. Genom en fallstudie undersöktes några av dessa faktorer och 

aspekter utifrån ett praktiskt, tekniskt, ekonomiskt och arkitektoniskt perspektiv.  

Region Kronoberg har som mål att i större utsträckning egenproducera energi. De 

äger mycket mark samt fastigheter och vill därför undersöka möjligheten att 

installera solcellsanläggningar runt om i länet. Ett av de berörda områdena är Sankt 

Sigfrid i Växjö som undersöktes i detta arbete. Genom granskning av områdeskartor 

och fastighetsritningar samt studiebesök analyserades bebyggelsen utifrån 

gestaltning, placering, utformning och orientering. Observationerna resulterade i ett 

urval av fyra stycken fastigheter samt en obebyggd markyta för en tänkbar 

solcellspark. De utvalda byggnadsobjektens takytor, taklutning och orientering 

sammanställdes och inmatades i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy. 

Simuleringsprogrammet beräknade den årliga solexponeringen samt potentiell 

elproduktion för varje enskild fastighet. Den möjliga elproduktionen placerades i ett 

ekonomiskt perspektiv och påvisade en positiv besparing för samtliga 

solcellsinstallationer. Dessutom genomfördes återbetalningsberäkningar utifrån 

investeringskostnader för två av husen, vilket visade god lönsamhet samt 

återbetalningstid. Referensvärden rörande solcellsmodul samt material- och 

installationskostnader är hämtade från en befintlig fastighet på Sankt 

Sigfridområdet. 

Förslagsrekommendationerna för de studerade byggnadsobjekten har sin 

utgångspunkt i hur de kan påverkas arkitektoniskt av en solcellsinstallation. 

Förslagen togs fram utifrån analyser av teoretiska utgångpunkter och en 

surveyundersökning med olika aktörer inom byggbranschen. Resultatet åskådliggör 

betydelsen av att en solcellsinstallation har en positiv inverkan på fastighetens 

gestaltning för att på så vis uppnå en god integrering. Fallstudien påvisar 

komplexiteten vid solcellsinstallationer samt hur praktiska, tekniska, ekonomiska 

samt arkitektoniska faktorer och aspekter komplicerar integreringen i en bebyggelse.   



 

 

 

Abstract 

Människans energianvändning måste förändras. Mer än 80 % av den primära 

energianvändningen är i dagsläget baserad på fossila bränslen. För att uppnå en mer 

hållbar klimatutveckling måste en större del av energianvändningen framställas av 

förnybara energikällor, exempelvis solenergi.  

Syftet med denna studie är att exemplifiera praktiska, tekniska, ekonomiska samt 

arkitektoniska faktorer och aspekter som bör tas i beaktande vid 

solcellsinstallationer i en bebyggelse. Genom en fallstudie undersöktes Sankt 

Sigfridområdet i Växjö. Fallstuiden avgränsades till fyra fastigheter med möjlig 

solcellsinstallation samt en möjlig solcellspark.  

Genom teoretiska utgångspunkter, studiebesök, observationer, solstudie samt 

tekniska- och ekonomiska beräkningar bedömdes solcellers möjliga elproduktion 

och potentiella besparing. Integreringsförslagen tog fram utifrån anskaffad teori och 

en surveyundersökning med utgångspunkt i hur byggnaders gestaltning påverkas vid 

en solcellsinstallation. 

Med dagens generösa statliga subventionsmedel finns möjlighet till en ekonomisk 

lönsamhet vid en solcellsinvestering, vilket återspeglas i resultatets 

besparingsberäkning. Fallstudien påvisar även komplexiteten vid 

solcellsinstallationer samt hur olika praktiska, tekniska, ekonomiska och 

arkitektoniska faktorer och aspekter komplicerar integreringen i en bebyggelse. 

Nyckelord: Solenergi, solceller, solcellspark, bebyggelse, integrering, elproduktion, 

gestaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The global energy use must change, more than 80 % of the primary energy use is 

currently based on fossil fuels. To achieve a more sustainable development, a larger 

part of the energy consumption must be produced from renewable energy sources, 

such as solar energy. 

The purpose of this study is to exemplify practical, technical, economical and 

architectural factors and aspects that should be taken into consideration regarding 

solar cell integration in buildings. Through a case study, the Sankt Sigfrid area in 

Växjö was examined and bounded to four properties with possible solar cell 
installation as well as a possible solar cell park. 

Through theory, study visits, observations, solar study as well as technical and 

economical calculations, the solar cells' possible electricity production and potential 

savings were demonstrated. The integration proposals were compiled through the 

obtained theory and a survey based on how the design of building objects is affected 

by a solar cell installation. 

With today's generous government subsidies, there is a possibility of economic 

profitability regarding solar cell investments, which is reflected in the profit 

calculation of the result. The case study also demonstrates the complexity of solar 

cell installations as well as how various practical, technical, economical, 

architectural factors and aspects complicate the integrations onto buildings. 

Keywords: solar energy, solar cells, solar cell park, buildings, integration, electricity 

production, design. 
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1 Introduktion 

Medvetenheten rörande människans klimatpåverkan har vuxit sig starkare runt om i 

världen under de senaste decennierna. Rapporter redovisar hur människans 

levnadsförhållande har förödande inverkan på jordens klimat. Över 80 % av den 

primära energianvändningen är baserad på fossila bränslen, vilket utgör två 

tredjedelar av de globala utsläppen av växthusgaser. Flera av världens icke 

förnybara energikällor är därför på väg att uttömmas, detta ställer högre krav på 

dagens samhälle att istället nyttja förnybara energikällor såsom biobränsle, solenergi 

samt vatten- och vindkraft (Tettey, Dodoo & Gustavsson. 2014). 

1.1 Bakgrund & problembeskrivning 
I slutet av december år 2015 enades världens länder om en ny 

klimatöverenskommelse, det så kallade Parisavtalet. Avtalet innebär att den globala 

temperaturökningen inte får överstiga två grader och att den förhoppningsvis ska 

stanna vid en och en halv grad. Temperaturförändringarna kan medföra förödande 

konsekvenser för jordens klimat i form av exempelvis höjd havsnivå och 

översvämningar (Miljö- och energidepartementet. 2016). Inom den Europeiska 

Unionen (EU) har därför en gemensam policy tagits fram som innebär att utsläppen 

av växthusgaser minskats till en femtedel och 20 % av Europas energikonsumtion 

ska då anskaffas från förnybara energikällor år 2020. Sverige har som mål att 50 % 

av den nationella energikonsumtionen ska komma från förnybara källor år 2020 

(Europeiska kommissionen. 2014). Sveriges elproduktion dominerades år 2016 av 

vatten- och kärnkraft följt av vindkraft, kraftvärme samt övrig värmekraft. 

Solenergiproduktionen är i dagsläget så låg att den hamnar under övrig värmekraft, 

se figur 1. Däremot installeras allt fler solceller mellan år 2016 och 2017 ökade 

antalet nätanslutna solcellsanläggningar med drygt 52 %. År 2017 uppgick 

installerade solcellsanläggningar till cirka 15 300 stycken med en total installerad 

effekt på 231 MW (Energimyndigheten. 2018a). Solenergin är på uppgång och 

staten försöker uppmuntra ökningen genom bidrag och subventioner vid installering 

av solcellsanläggningar. 
 

 

Figur 1: Sveriges elproduktion i terrawattimmar 2016. Anmärkning: Produktion av el för 

egenanvändning ingår inte. Solenergi ingår i övrig värmekraft (Energimyndigheten. 2018a). 
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I dagsläget kännetecknas solcellsintegreringen på byggnader av en låg arkitektonisk 

kvalité (Munari Probst & Roecker. 2007). Det finns därför ett behov att undersöka 

samt utreda vilka faktorer och aspekter som förbättrar integreringen mellan solceller 

och byggnader. 

Region Kronoberg vill bli bättre på egenproducerad energi och har i kommande 

hållbarhetsprogram angett att en viss del av den totala energianvändningen ska vara 

egenproducerad. Landstinget äger stora mängder mark samt fastigheter och vill 

därför undersöka möjligheten att installera solceller runt om i länet, ett av områdena 

är Sankt Sigfrid i Växjö. Dessa arealer ger en intressant exponeringsyta för 

montering av solcellspaneler alternativt en solcellspark. Områdets centrala placering 

och öppna vy tillfredsställer de förutsättningar som krävs vid en solcellsinstallation. 

Utöver energikällans klimatpåverkan finns en mängd andra faktorer och aspekter 

som bör tas i beaktning vid underhåll och förändring av befintliga och 

nyproducerade fastigheter. Lämpar sig byggnaderna för ändamålet 

solcellsintregering, är de exempelvis lägligt placerade geografiskt och hur mycket 

påverkas egentligen fastighetens tidigare gestaltning? Frågeställningar likt dessa är 

viktiga att utvärdera innan beslut om förändring fattas, eftersom lagar och regler styr 

den nationella bebyggelsen. Krav på byggnaders utformning och tekniska 

egenskaper regleras genom plan- och bygglagen som utformas av riksdagen. Dessa 

föreskrifter beskriver bland annat att bygglov eller bygganmälan kan krävas vid 

solcellsinstallation (Boverket. 2018b).  

1.2 Syfte & mål 
Syftet med arbetet var att tillhandahålla ett underlag som visar om byggnadsobjekt 

är lämpliga för en solcellsinstallation, utifrån praktiska, tekniska, ekonomiska samt 

arkitektoniska faktorer och aspekter.  

Genom att mäta vilka byggnadsobjekt som har störst installationsyta, lämpligast 

vinkel och högst solexponering ska möjlig solelproduktion och potentiell besparing 

vid en solcellsinstallation undersökas. Med utgångpunkt i teoretisk fördjupning och 

en surveyundersökning skulle även förslag rörande solcellsinstallationers påverkan 

på byggnaders tidigare gestaltning presenteras. 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen berörde Sankt Sigfridområdet som har en central geografisk 

placering i Växjö stad. Fokus lades främst på solcellers integrering på befintliga 

fastigheters tak samt en möjlig solcellspark på en obebyggd markyta i området. 

Utförandet av solstudien samt de ekonomiska beräkningarna grundade sig i 

referensdata och investeringspriser från den befintliga byggnaden B90 på Sankt 

Sigfridområdet. Solcellsstudien avgränsades specifikt till potentiell elproduktion för 

de olika solcellsinstallationerna.
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2 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångpunkterna är indelade i olika kapitel efter praktiska, tekniska, 

ekonomiska och arkitektoniska faktorer och aspekter att beakta vid 

solcellsinstallationer.  

2.1 Praktiska faktorer & aspekter 
Detta kapitel redovisar praktiska aspekter och faktorer som är viktiga att ha i 

beaktning vid solcellsinstallationer i en bebyggelse. Till exempel 

solenergiförutsättningar, regler & föreskrifter samt klimat faktorer.  

2.1.1 Byggnaders solenergiförutsättningar 

En byggnads förutsättningar vid en solcellsinstallation är viktig och bör undersökas 

utifrån till exempel energimyndighetens rekommenderade hänsynstaganden. Några 

förutsättningar som måste beaktas enligt energimyndigheten är: skuggning från 

kringliggande objekt där anläggningen placeras, vilken mängd solinstrålning som 

träffar taken, vilken orientering taken har samt vilken taklutning byggnaderna har 

(Energimyndigheten. 2019a). 

Skuggning kan uppstå från träd, kringliggande objekt och andra 

taklagskompletteringar såsom takkupor, fläktar, ventilation eller skorstenar. Dessa 

störningsmoment måste beaktas noga. Eftersom solcellerna är seriekopplade kan en 

hel panellänga påverkas om en solcell utsätts för skugga. Den elektriska energin 

transformeras med hjälp av solcellerna från solinstrålningen och solcellerna 

producerar därför mer energi vid högre exponeringsgrad. Mängden solinstrålning 

skiftar beroende på geografisk plats och kan studeras utifrån genomsnittliga värden 

alternativt från solkarta över specifika platser. För högsta möjliga energiproduktion 

ska solceller placeras i sydlig, sydvästlig eller sydöstlig riktning. En placering i 

västlig eller östlig riktning kan skapa en jämnare fördelning av produktionen då 

denna placering producerar mest el på morgon och kväll när elförbrukningen 

vanligtvis är högre (Energimyndigheten. 2019a).  

Ur ett kostnadsmässigt perspektiv är det lämpligast att utnyttja takets befintliga 

lutning, då undviks extra kostnader för anhåll och konsoler som krävs vid montering 

på flackare tak. Vid platta- och flacka taktyper lutas vanligtvis solcellerna 10–20 

grader mot belägen södersida, vilket ger en ökad solexponering samt underlättar 

rengöring och snöbortfall. Generellt är 30–50 grader den bäst lämpade takvinkeln 

för solcellspanelernas elproduktion under ett år. Detta beror på Sveriges geografiska 

plats och grundar sig på den faktiska solhöjden (Energimyndigheten. 2019a).  

Bengt Stridh (2011a) beskriver att en normal solcellsanläggning i Sverige borde 

producera mellan 800–1100 kWh/kW och år, se figur 2. Besitter 

solcellsanläggningen en toppeffekt på 2 kW så ska 1600–2200 kWh elektricitet per 

år utvinnas. Dessa siffror baseras på solinstrålning, väderstreck, taklutning, 

skuggningsbild, väderförhållanden samt solcellsanläggningens verkningsgrad. 
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Figur 2: Visar hur lutning och väderstreck påverkar el produktionen för solceller. Med medgivande av 

Bengt Stridh (2013). 

2.1.2 Regler & föreskrifter 

I vissa fall krävs varken bygglov eller anmälan vid montering av en 

solenergianläggning. Byggnaden måste dock uppfylla de krav som Plan- och 

bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR) 

och Boverkets konstruktionsregler (EKS) ställer för åtgärden. Om bestämmelserna 

inte följs kan byggnadsnämnden ingripa, till exempel om förändringen inte följer 

byggnadens form eller om krav på utformning och teknisk egenskap inte uppfylls. 

Byggnadsnämnden kan då kräva att byggherren rättar till det som är fel eller om 

möjligt återställer byggnaden genom att solenergianläggningen tas bort. 

Utformnings- och egenskapskraven kan förvisso anpassas och avsteg får utföras i 

den utsträckning som det är skäligt med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. 

Begås ett rejält övertramp kan en byggsanktionsavgift utkrävs, byggnadsnämnden 

kan även förelägga byggherren att söka bygglov i efterhand och om det inte beviljas 

måste solenergianläggningen tas bort. En solenergianläggning infattar både solcells- 

och solfångsanläggningar (Boverket. 2018). 

Det finns inget beslut om att en missnöjd granne kan överklaga en 

solenergianläggning. Istället inleder byggnadsnämnden ett tillsynsärende för att 

utreda om anläggningen strider mot PBL, PBF, BBR, eller EKS. Byggnadsnämnden 

kan exempelvis anse att solenergianläggningen är en olägenhet som inte passar in i 

stadsbilden, vilket dock kan överklagas (Boverket. 2018).  

Vid montering av en solenergianläggning utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller 

taktäckningsmaterial krävs inget bygglov om anläggningen inte påverkar 

byggnadens gestaltning väsentligt. Lovplikt infaller om solcellsanläggningen 

förändrar byggnadens färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.  

Den gäller även om byggnadens yttre utseende påverkas vensäntligt, vilket redogörs 

i plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 2 § samt 9 kap. 3c §.  
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Om en solcellsanläggning påverkar byggnadens bärande konstruktion eller 

brandskydd krävs en anmälan och byggnadsnämnden måste göra en bedömning i 

varje enskilt fall. En fristående markanlagd solenergiläggning är däremot inte 

bygglovspliktig (Boverket. 2018).  

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 13 § förekommer lovplikt om en 

planbestämmelse i detaljplanen anger att ett område är särskilt värdefullt. Det 

innebär att en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av skyddsbestämmelser 

såsom kulturvärden eller rivningsförbud. Finns inte en planbestämmelse kan 

kommunen använda kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller andra 

ställningstaganden i översiktsplanen som utgångspunkt i bedömningen. En sådan 

bedömning måste göras i varje enskilt fall enligt 4 kap. 16 § (Boverket. 2018). Ett 

särskilt värdefullt område innefattar även riksintressen, det vill säga nationella 

betydelsefulla områden för olika myndigheter, till exempel försvarsmakten, 

trafikverket, naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet och statens energimyndighet. 

Områdena utpekas utifrån viktiga värden och kvaliteter i bevarande- samt 

exploateringsintresse. Riksintressena behandlas och redovisas av kommunen i 

översiktsplanen där det tydliggörs hur de förhåller sig till andra intressen inom 

kommungränsen (Boverket. 2017a). Solenergianläggningar ska följa detaljplan och 

områdesbestämmelser även om anläggningen inte kräver bygglov eller anmälan. En 

detaljplan kan kräva bygglov för bygglovsbefriade solenergianläggningar, då gäller 

inte undantaget från lovplikt.  

Boverket (2017b) redogör även övergripande för innebörden av ändamålsenlig 

struktur och estetiskt tilltalande utformning. Sambandet och samspelet mellan olika 

funktioner i bebyggelsestrukturen påvisar graden av hållbarhet. Har det som byggts 

eller ska byggas en långsiktig och hållbar utformning. Estetiskt tilltalande 

utformning syftar till hänsyn om landskapets och bebyggelsens karaktär vid 

nyproduktion av exempelvis bostäder, samt hur nyproduktionen bör förhålla sig till 

det befintliga. Kommunerna har möjlighet att formulera övergripande mål för hur 

kravet på en estetisk tilltalande bebyggelsemiljö ska tillgodoses och tillämpas. Det 

kan innefatta program som redogör för olika områdens karaktärsdrag, 

bebyggelsemönster med mera. Ändamålsenlig struktur syftar till hur bebyggelsen, 

grönområden och kommunikationsleder är sammanvävd, exempelvis hur 

transportbehov kan minimeras genom att den tekniska infrastrukturen anpassas och 

utvecklas med hänsynstagande till miljökraven och naturens kretslopp (Boverket. 

2017b).  

2.1.3 Klimat faktorer 

Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och där finns majoriteten av 

världens energianvändning. För att gå mot en mer hållbar utveckling behöver 

städerna inte bara minska sitt energibehov utan även börja producera sin egen 

energi. En lösning är förnybar energi genom att nyttja solinstrålningen i bebyggda 

miljöer. I städer finns stora takytor där solceller kan installeras. Därför är det viktigt 

att få en detaljerad översikt på hur mycket energi som kan produceras med 

solenergi.  
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En solkarta är ett geografiskt informationssystem som oftast tillhandahåller årlig 

solexponering av byggnaders ytor, i form av fasader och tak. Solens effekt redovisas 

i kW och i vissa fall i kWh/m2 beroende på solkartstyp.  

En solkarta tjänar huvudsakligen två syften, dels som en front-end plattform för att 

informera allmänheten om deras egen solenergipotential samt som ett back-end 

verktyg för stadsförvaltningar att grunda olika energibeslut på. Solkartor skiljer sig 

från varandra i hur avancerad och informativ datan är (Kanters, Kjellsson & Wall. 

2014).  

I Sverige har flertalet kommuner lanserat solkartor på sina webbadresser. Bengt 

Stridh (2019) beskriver att över 80 kommuner har infört solkartor runt om i Sverige. 

I figur 3 redovisas Stockholmregionens solkarta över gamla stan i Stockholm där 

takens olika orienteringar och riktningar delats in i tre kategorier. Kategorierna 

innefattas av tveksam, lovande och strålande solexponering, dock redogörs inte 

eventuella skuggningar av träd eller dylikt. 

 

Figur 3: Solkarta Stockholmsregionen. Med medgivande av Energirådgivningen (2017).  

Sverige har ett klimat som ofta medför ett snötäckt landskap under vinterhalvåret. 

Snötäckta solceller minskar den levererade effekten, beroende på snötäckets djup 

kan lite eller ingen solstrålning tränga igenom. Enligt SMHI:s (2017a) 

klimatdataberäkning gällande normalt antal dygn med snötäcke per år visade World 

Meteorological Organization (WMO), ett definierade av normalperioden 1961–1990 

där Växjö är snötäckt drygt 75 dagar på ett år, se figur 4. Växjö är på så vis relativt 

bra beläget ur snötäckesaspekt i jämförelse med andra orter i Sverige. Utifrån 

samma av WMO definierade normalperiod illustrerar SMHI (2017b) på klimatkartan 

att värdet för globalstrålning under ett år i Växjö ligger på 925 kWh/m2,, se figur 4. 

En normalperiod är oftast 30 år och används för att kunna jämföra olika orters 

värden under samma tidsperiod. 
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Figur 4: T.v. Normal antal snötäckta dagar per år (SMHI. 2017a). T.h. Normal globalstrålning under 

ett år. (SMHI. 2017b). Med medgivande av SMHI. 

2.2 Tekniska faktorer & aspekter 
Detta kapitel redovisar tekniska aspekter och faktorer som är viktiga att ta i 

beaktande vid solcellsinstallationer i en bebyggelse. Till exempel hur en 

solcellsanläggning är uppbygg, olika solcellstyper samt energiberäkningsprogram.  

2.2.1 Solcellsanläggning 

En solcellsanläggning består av ett flertal delar som samverkar för att producera 

elektriciteten. Solcellerna som placeras på byggnaden eller solcellsanläggningens 

yttre fungerar som omvandlare av den inkommande solenergin och förädlar den till 

elektricitet. De faktiska solcellerna är minimala och sammankopplas till paneler. En 

solcellspanel består av flera seriekopplade solceller som skyddas av en glasyta. För 

att fästa solcellsmodulerna på taket eller fasaden krävs ett monteringssystem som 

varierar beroende på takmaterial och lutning (Energimyndigheten. 2019c).   

VÄXJÖ VÄXJÖ 
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Vid en solcellsanläggning krävs även en växelriktare som omvandlar den 

inkommande likströmmen från solcellerna till växelström eftersom elapparaterna 

som finns i fastigheter kräver växelström.  

Växelriktaren reglerar även belastningen på solcellerna, vilket skapar den högsta 

möjliga verkningsgraden vid solinstrålning. Växelriktaren ansluts sedan till 

byggnadens elcentral där säkringar och elmätare installeras. Elmätaren möjliggör 

avläsning av in- och utmatning på elnätet, se figur 5 (Energimyndigheten. 2019c).  

 

Figur 5: En solcellsanläggnings olika delar, (1) solcellsmodul, (2) växelriktare, (3) elcentral, (4) solel 

som används i huset, (5) elmätare, (6) in- och utmatning av el i fastigheten. Med medgivande av 

Energimyndigheten (2019c). 

Underhållsmässigt kräver en solcellsanläggning inte särskilt mycket arbete. 

Eventuell rengöring sker enkelt på de plana ytorna genom avspolning av 

dammpartiklar, såsom pollen. Däremot kan snötäcken under vinterhalvåret försämra 

verkningsgraden och den beräknade energiutvinningen (Energimyndigheten. 2018b).  

En nätanslutning måste förankras hos och godkännas av elnätsbolaget innan 

solcellsanläggningen ansluts till elnätet. Företag anlitade för installationen av 

anordningen ska vara certifierade elföretag som dessutom använder CE-märkt 

material. Vid färdiginstallerad anläggning ska en slutanmälan infordras till 

elnätsbolaget. Infordran utförs av installationsföretaget som dessutom ska utföra en 

slutbesiktning av anläggningen innan den börjar brukas. Efter slutanmälan bör 

vanligtvis elmätaren bytas ut då kvalifikationer för avläsning av både in- och 

utmatning krävs vid eventuell elförsäljning. Bytet av elmätare utförs av nätbolaget 

efter det att slutanmälan infodrats (Energimyndigheten. 2018b).  

2.2.2 Solcellspark 

Solcellsparker har funnits i Sverige sedan år 2010 och det har blivit allt vanligare att 

mark- och fastighetsägare investerar i markanlagda solcellsanläggningar. Det finns 

fem viktiga faktorer att ha i åtanke vid uppförandet av en solcellpark, marken, 

elnätet, bygglov & anmälan, kapital & resurser samt användning & lönsamhet. 
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Använd billig mark som inte har något annat användningsområde eller där det går 

att kombinera solceller med annan verksamhet (Energimyndigheten 2019e).  

För att minimera investeringskostnaden bör marken vara i nära anknytning till 

infrastruktur och elnätets inkopplingspunkt, då grävning och kabeldragning kan 

innebära höga anslutningskostnader (Energimyndigheten 2019e). 

Uppförs en solcellspark utanför detaljplanelagt område krävs inget bygglov, 

däremot fodras bygglov för transformatorstationen som måste upprättas. Vid 

uppförande av en solcellspark ska en anmälan till länsstyrelsen utföras då en 

solcellspark förändrar naturmiljön. En solparksägare är dessutom skatteskyldig och 

måste registrera sig hos skatteverket. Kan anläggningen finansieras med eget kapital 

och resurser vid installationstillfället höjs lönsamheten för solcellsparken. 

Besparingen per kWh är i regel betydligt lägre om en solcellanläggning uppförs i 

syfte för elförsäljning istället för privat energianvändning. För att skapa intäkter från 

en solcellspark måste avtal tecknas med den som köper elen, priserna konkurrerar 

med spotmarknaden som återfinns på Nordpools webbsida: 

https://www.nordpoolgroup.com/. En solcellspark kan även inbringa elcertifikat och 

ursprungsgarantier (Energimyndigheten. 2019e).  

2.2.3 Solcellstyper  

På marknaden finns i dagsläget en variation av solcellstyper som skiljer sig åt med 

avseende på egenskaper såsom verkningsgrad, exteriör, böjbarhet och kostnad. 

Solcellsmodulerna bör väljas utifrån fastighetens förutsättningar. De vanligast 

förekommande solcellestyperna på marknaden i dagsläget är polykristallina, 

monokristallina och tunnfilmssolceller, där de två förstnämnda dominerar 

(Energimyndigheten. 2019b). 

En viktig beaktning är att nästan all energiframställning medför en viss 

miljöpåverkan, så även förnybara energikällor som solenergi. Den största 

miljöpåfrestning gällande solceller uppstår vid tillverkningstillfället, vilket beror på 

att de innehållande materialen vanligtvis fodrar en energiåtgång vid produktionen. 

(Energimyndigheten. 2018c). 

I polykristallina solcellesmoduler inryms rektangulära celler grundade på kisel, som 

är uppbyggda av flera mindre kiselkristaller i varje cell, se figur 6. Nyansen är 

vanligtvis glänsande blå men finns även tillgänglig i andra kulörer. Andra färgval 

kan dock ge en negativ inverkan på verkningsgraden som vanligtvis ligger mellan 

15–17% (Energimyndigheten. 2019b).  

https://www.nordpoolgroup.com/
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Figur 6: Polykristallin solcellsmodul uppbyggd av rektangulära celler. Med medgivande av Effecta 

(2019). 

Monokristallina solceller är också uppbyggda i en rektangulär form likt de 

polykristallina, däremot har de rektangulära cellerna istället något rundade kanter. 

De monokristallina solcellerna är även dem baserade på kisel men består enbart av 

tunna skivor från enkristallkiselblock, se figur 7. Typen är mer komplicerad ur 

tillverkningssynpunkt än den polykristallina solcellen och blir därför dyrare. 

Modulernas verkningsgrad uppnår 15–22% vilket också bidrar till den ökade 

prisbilden (Energimyndigheten. 2019b).  

 

Figur 7: Monokristallin solcellsmodul. Med medgivande av Effecta (2019). 

Tunnfilmssolceller är ett materialsnålare alternativ vars främsta egenskap är 

böjbarheten, se figur 8. Denna kvalité möjliggör placering på platser som inte 

kristallina solceller behärskar. Däremot är verkningsgraden för modulerna lägre, 

omkring 10–16 % och blir generellt dyrare än kristallina anläggningar. 

Tunnfilmssolceller finns i en rad olika typer och benämns efter de ämnen som 

inkluderas i produkten. Det bör tas i beaktning att vissa produkter kan innehålla 

miljöfarliga ämnen, om så är fallet bör istället en annan solcellstyp väljas ur ett 

hållbarhetsmässigt perspektiv. (Energimyndigheten. 2019b).  
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Figur 8: Tunnfilmssolcell vars främsta egenskap är böjbarheten. Med medgivande av Solelgrossisten 

(2019b). 

2.2.4 Byggnadsfysikaliska konsekvenser 

Lundh, Ståhl & Ylmén (2011) redogör att vid installation av solceller på tak 

tillkommer ytterligare vikt på takkonstruktionen. Det är därför viktigt att takets 

hållfasthet undersöks i förhållande till solcellssystemets tyngd som innefattar både 

solcellsmoduler och ramverket de fästes på. Under vintertid tillkommer även 

eventuell snölast som bidrar med extra tyngd och belastning. Även underhållsarbete 

av solcellssystemet kan innebära ytterligare laster samt orsaka skador på 

byggnadsmaterialet det fästs på. Om ett tak är gammalt eller av olika anledningar 

inte klarar av installationen måste takets bärande konstruktion förstärkas.  

Byggnadsapplicerade solceller (BAPV), monteras ovan på det befintliga 

takmaterialet. BAPV sitter i nivå med den befintliga takbeläggningen och är det 

vanligast förekommande alternativet i dagsläget, se figur 9. 

 

Figur 9: Bengt Stridhs hus i Gräddeholm sett från söder. Foto: Bengt Stridh. Med medgivande av 

Bengt Stridh (2011b). 
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I framtiden kommer byggnadsintegrerade solceller (BIPV) bli ett allt vanligare 

alternativ på den svenska marknaden. BIPV solceller integreras i takmaterial 

exempelvis i pannor som liknar vanliga tegelpannor och de fixeras ovanpå 

takkonstruktionen likt ett vanligt takmaterial, se figur 10. Sverige baserade företaget 

S:t Eriks har tagit fram Nirba solcellspannan som liknar en lertegelpanna från deras 

vanliga sortiment, det gör det möjligt att kombinera solcellspannor med vanliga 

lertegelpannor utan att påverka takets och byggnadens gestaltning, se figur 11. I 

dagsläget är de BIPV alternativ som finns på marknaden inte tillräckligt 

standardiserade för att kunna möta upp investeringskostnaden, de är dyra. Det ökade 

klimat och miljöintresset har satt fart på utvecklingen av BIPV och dess lösningar 

kommer att bli ännu mer integreringsvänliga, effektiva och billigare 

(Framtidenssolel. u.å). 

 

Figur 10: S:t Eriks Nibra-panna. Med medgivande av S:t Eriks (u.å.). 

 

Figur 11: S:t Eriks Nibra-panna i lertegel försedd med solceller. Med medgivande av S:t Eriks (u.å.). 
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Tesla Inc. (2019) som främst är kända för sina elbilar utvecklar i dagsläget Tesla 

Solar Roofs som efterliknar vanliga takmaterial. En skiffer likande variant med 

struktur och slät yta, se illustration (Tesla Inc. u.å.). Solkompaniet (2018a) skriver i 

en artikel att detta alternativen kommer att vara tillgängligt på den svenska 

marknaden tidigast 2019. 

Vid montering av solceller måste eventuell håltagning utföras i takkonstruktionen 

för kabeldragning mellan solcellsmodulerna och växelriktaren. Dessa hål måste 

göras väderbeständiga med tätningsmedel. Något som bör finnas i beaktning är även 

den brandrisk som ett eventuellt kontaktfel eller kortslutning kan medföra (Lundh, 

Ståhl & Ylmén. 2011). 

Förutom att generera elektricitet redogör Lundh, Ståhl & Ylmén (2011) för 

ytterligare ett ändamål som solceller kan användas till. Modulerna kan nämligen 

fungera som en kombifunktion för både solavskärmning och elproduktion, vilket 

bör finnas i åtanke vid solcellsprojektering, se figur 12. 

 

Figur 12: Solavskärmning med solceller på Alvesta kommunhus. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

2.2.5 Energiberäkningsprogram  

Vid ett bygglovsärende ska byggherren ha möjlighet att uppvisa beräkningar 

gällande en byggnads energiprestanda. Beräkningarna ska uppfylla kraven som 

beskrivs i Boverkets byggregler rörande energianvändning. Därför krävs 

representativa och verkliga värden för de klimatpåfrestningar som en byggnad 

utsätts för.  
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Med hjälp av olika energiberäkningsprogram kan grundliga utvärderingar 

genomföras. Programmen innefattar allt från enklare handberäkningar till 

avancerade dynamiska simuleringar. Simuleringarna innehåller ofta värden kring 

utetemperatur, relativ fuktighet, vindhastighet, vindriktning och solinstrålning. 

Energivärdena varieras sedan vanligen tim-, dags- eller årsvis (Levin. 2015).  

Byggbranschen förfogar över en rad olika typer av simuleringsprogram där 

funktionerna varierar utifrån användningsområde. Building energy software tools 

(2019) är en plattform där flera olika program beskrivs och presenteras. 

VIP Energy är ett energiberäkningsprogram som har en väl utbyggd funktion för 

tillämpning av elektricitet från solceller. Brukare kan enkelt applicera obegränsat 

antal solceller av olika slag i valfri orientering samt lutning. Solcellernas specifika 

värden som exempelvis verkningsgrad, celltemperatur och temperaturkoefficient 

ligger till grund för den möjliga solelproduktionen (VIP Energy. 2017). 

2.3 Ekonomiska faktorer & aspekter 
Detta kapitel redovisar ekonomiska aspekter och faktorer som är viktiga att ha i 

beaktning vid solcellsinstallationer i en bebyggelse.  

2.3.1 Elpris 

Svenska kraftnät besitter det övergripande systemansvaret för all elektricitet i 

Sverige och kontrollerar balansen mellan framställning samt förbrukning på den 

svenska elmarknaden. Energiåtgången varierar beroende på hur mycket el som 

förbrukas och styrs av årstidernas yttre förutsättningar, exempelvis används mer el 

under vinterhalvåret. Elmarknadens aktörer kan köpa och sälja elektricitet på den 

nordiska och baltiska elbörsen Nord pools spotmarknad, där elpriserna styrs efter 

utbud och efterfrågan (Svenska kraftnät. 2019).   

2.3.2 Elproducent 

Att bli elproducent innebär både förmåner och förpliktigande. Att producera 

förnybar energi är bidragsberättigat utifrån den budget regeringen lagt fram och som 

trädde i laga kraft den 8 maj 2019. Producenten är också skyldig att kontrollera 

vilka regler och föreskrifter som gäller i den aktuella kommunen angående bygglov 

och anmälningar. Producenten är fortsatt skatteförpliktigad för all elförbrukning 

men däremot finns en reduktion för anläggningar med en effekt mindre än 255 kW 

(Energimyndigheten. 2018b).  

Möjlighet till ekonomiskt stöd vid solcellsinstallation finns, subventionen varierar 

beroende på anläggningens storlek och kan användas till kostnader för material och 

arbete. Subventionen uppgår till 20 % av den totala investeringskostnaden och 

högsta möjliga utbetalade belopp är 1,2 miljoner kronor.  

Bistånden är begränsade och i dagsläget är det lång kö för att ta dela av de avsatta 

medlen (Energimyndigheten. 2019d). För mindre producenter inkluderas en 

skattereduktion på 60 öre per kWh för den el som säljs på nätet. Om försäljningen 

medför att beskattningsunderlaget överstiger 30 000 kronor kommer däremot 

producenten bli momsförpliktigad (Energimyndigheten. 2018b). 
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2.3.3 Elcertifikat 
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat ekonomiskt stöd utfärdat av staten, med 

vision om främjande av den förnybara energiutbyggnaden i Sverige. Producenter 

erhåller ett certifikat efter varje framställd MWh förnybar elektricitet.  

Certifikaten kan sedan säljas på elmarknaden där priset styrs av utbud och 

efterfrågan, vilket skapar en ekonomisk vinning för producenten. Det är alltså 

producentens egna ansvar att hitta en köpare att överföra certifikaten till. Intygen i 

sin tur krävs för att elhandelsföretagen ska få sälja el på svenska marknaden och 

mängdbehovet styrs utifrån hur mycket el bolagen säljer (Skånska energi. 2019). 

Elen som matas in på elnätet redovisas som grund för utgivning av elcertifikaten. 

För att tillhandahålla certifikat även för egenanvänd el, nyttjas ytterligare en mätare 

som ansluts till anläggningen.  

Denna avmätning och rapportering står producenten själv för. Däremot krävs inte 

längre redovisning av den årliga elproduktionen vilket även gäller anläggningar som 

godkänts innan kravet avskaffades (Energimyndigheten. 2018b).  

2.4 Arkitektoniska faktorer & aspekter 
Detta kapitel redovisar arkitektoniska aspekter och faktorer som är viktiga att ha i 

beaktning vid solcellsinstallationer i en bebyggelse.  

2.4.1 Arkitektonisk påverkan  

Byggsektorns framtid behöver bli mer energibesparande och egenutvecklande 

gällande energiresurser för distribution i fastigheter. Lagar och regler reglerande 

byggnader kommer allt närmare nollenerginivåer, vilket ställer krav på 

byggnadsutvecklingen världen över. Europa har skärpt förutsättningarna ytterligare 

och föreskriver även egenproducerad energi i fastigheterna, exempelvis genom 

integrering av solenergisystem (Kanters, Horvat & Dubois. 2014). 

Arkitektens betydelse i planering- och projekteringsfasen kan därför ses som 

ovärderlig. Tidig integrering med noga utvalda energisystem och lämpliga material, 

möjliggör byggnadens högsta exteriöra potential. Kanters, Horvat, & Dubois (2014) 

undersökte arkitektens behov av förbättrade samordningsverktyg vid integrering av 

solceller, hur projekteringsverktygen underlättar vid designprocessen samt hur 

eventuell vidareutveckling av modelleringsprogram kan genomföras. 

Undersökningen påvisade behovet av en ökad utveckling gällande befintliga 

visualiseringsprogram samt hur användarvänligheten inom solcellsområdet kan 

förbättra programverktygen. Studien visar på en utökad förståelse rörande 

betydelsen av förnybar energi samt egenproducerad energi direkt från fastigheter. 

Däremot indikeras bristande kompentens rörande solenergitekniker samt hur de ska 

appliceras för bäst resultat.  

I dagsläget kännetecknas solenergiintegreringen på byggnader av en låg 

arkitektonisk kvalité. Solceller utformas som rent tekniska element där 

utgångspunkten är att optimera energiinsamlingen, tillverkningsmetoderna, 

hanteringen och installationen. En marginell uppmärksamhet läggs alltså på den 

arkitektoniska integreringsaspekten (Munari Probst & Roecker. 2007).  
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I Munari Probst & Roeckers (2007) studie framgår att både ingenjörer och arkitekter 

finner solceller placerade likt figur 13 minst attraktiv och tilltalade. I en typisk 

utvecklings- och framtagningsprocess av solceller har en produktdesigner möjlighet 

att påverka utformningen rent estetiskt, tyvärr tas sällan hänsyn till hur solcellen kan 

påverka en byggnad rent gestaltningsmässigt.  

 

Figur 13: Byggnadsapplicerade solceller (BAPV) (Pixabay. u.å). 

Utformningen av solceller bör utvecklas för att bli ett arkitektoniskt element som 

lättare kan integreras på en byggnad. Målet borde vara att underlätta samspelet och 

den totala kostnaden. För att dagens solceller ska kunna gå mot ett mer 

arkitekturvänligt element behöver en del kompromisser utföras. Exempelvis kan 

solcellernas effektivitet komma att sjunka medan kostnaden ökar. Kompensationen 

hade dock medfört en ökad acceptans och integreringsmöjlighet. Det skulle även ge 

ett större utbud av solceller med en tydligare bryggfunktion till specifika byggnader. 

Byggnadstillämpningar som metall, plast, glasade fasadbeklädnader samt balkong- 

och hustak hade kunnat utformas efter det särskilda ändamålet (Munari Probst & 

Roecker. 2007). 

För att byggnader med olika solexponering på grund av skuggning ska få en mer 

enhetlig gestaltning bör så kallade solcells-dummies utvecklas. De liknar de övriga 

solcellerna men saknar förmågan att producera elektricitet ifall de anläggs i skugga 

(Munari Probst & Roecker. 2007). 

Munari Probst & Roecker (2007) föreslår en degsinmetodik i fyra steg: 

1. Byggnadsintegrering. 

2. Energiprestanda.  

3. Användarfrihet i valet av solceller utifrån dess estetik.  

4. Produktionsmöjlighet och standardisering. 
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2.4.2 Påverkan på kulturhistoriska värden  

Zanetti (2010) belyser betydelsen av att ta hänsyn till de linjer som utgör en 

byggnads konturer vid installation av en solcellsanläggning.  

Estetiska uttryck som taknockens linje, taklutningen och takets kanter ger 

byggnaden dess arkitektoniska karaktär. Förändringar av dessa element påverkar 

fastighetens kulturhistoriska värden.  

Solceller kan framhävas på olika sätt när de integreras med en byggnad. Får 

installationen inte synas på en byggnads huvudfasad kan de exempelvis vid 

godtagbar orientering och lutning placeras på baksidan. Alternativt på kringliggande 

byggnader som inte kräver samma varsamhet vid förändring av deras befintliga 

gestaltning. För att minimera en negativ påverkan av gestaltningen krävs en 

grundlig utredning för att ingreppet ska bli välplanerat och noggrant utfört (English 

Heritage. 2008). En väl integrerad solcellsinstallation skapar en neutral del av 

byggnaden, den inkräktar alltså inte på gestaltningen varken tekniskt eller visuellt 

(Zanetti. 2010). 
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3 Objektsbeskrivning 

Med Region Kronobergs medgivande studerades och undersöktes Sankt Sigfrid 

området. Platsen är belägen i Växjös centrala delar vid sjön Trummens norra strand. 

Området är drygt 542 700 m2 stort och innehar 24 stycken byggnader som förvaltas 

av Region Kronoberg, se figur 14. Här har sedan 1700-talet både personal och 

patienter levt avskilt från övriga Växjö innanför den tidigare inhägnaden som revs 

1968. Sankt Sigfrid är idag namnet på de psykiatriska klinikerna i området där det 

bedrivs högspecialiserad vård av tidigare dömda psykiatripatienter. Verksamheten 

upptar över 300 anställda (Lissing & Länsstyrelsen. 2013). 

  

Figur 14: Översiktskarta över Sankt Sigfridområdet med de utvalda fastigheterna markerade. Med 

medgivande av MSB (2019).  

Området består av en växlande bebyggelse med en rad arkitektoniskt och estetiskt 

intressanta fastigheter. Italienska Palatset och den gamla hospitalbyggnaden, ritade 

av Theodor Ankarsvärd, förklarades som byggnadsminne år 1986 av Länsstyrelsen, 

se figur 15 och 16. Det innebär att fastigheterna innehar ett kulturhistoriskt värde 

och ska bevaras. Tillsammans har byggnaderna en gemensam historia som sträcker 

sig närmare 200 år tillbaka i tiden. Den äldre mindre kyrkobyggnaden uppfördes 

mellan 1824–26 efter en brand i den ursprungliga fastigheten. Denna nyttjades 

tidigare som vårdinrättning innan den byggdes om till överläkarbostad och kapell. 

Senare år har ett museum inrymts i bostadsdelen medan kyrkorummet fortsatt 

brukas i verksamheten. Italienska Palatset skapades mellan åren 1855–57 som en 

följd av expansion i verksamheten. Även denna byggnad användes som 

vårdinrättning fram till 1990-talet men fungerar idag som utställningslokal för 

konstnärsateljéer samt i utbildningssyfte för kunskapsutveckling i Syds regi. 

Omgivningen förändrades avsevärt under 1900-talet och området sammanflätades 

med olika stadsdelar. Området avgränsas fortfarande tydligt av Teleborg- och 

Tingsrydsvägen samt strandlinjen vid Trummensstrand (Lissing & Länsstyrelsen. 

2013).  
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Figur 15: Italienska palatset. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

 

Figur 16: Den intilliggande kyrkan. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

Figur 17 nedan ger en överskådligbild av områdets geografi med träd och annan 

växlighet i dagsläget. Noterbart är att hus B80 (Habiliteringen) och B90 

(Vuxenpsykiatrin) inte finns med på satellitbilden.    

 

Figur 17: Satellitbild över Sankt Sigfridområdet. Med medgivande av Hitta.se (2019).  
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Utifrån byggnadernas geografiska orientering och arkitektoniskkvalité ska 

lämpligheten för integrering av solceller studeras. Vad integreringen kommer 

innebära praktiskt, tekniskt och ekonomiskt för den enskilda fastigheten samt 

bebyggelsen i stort. Denna studie begränsas till fyra stycken fastigheter och en 

eventuell solcellspark, se figur 18.   

 

Figur 18: Översiktskarta över de utvalda fastigheterna på Sankt Sigfridområdet. Med medgivande av 

MSB. (2019).  
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3.1 Hus B90 - referensobjekt 
Fastighet B90 innehar delar av habiliteringen på Sankt Sigfridområdet och är 

sammankopplad med hus 3 och 5, se figur 19. Byggnaden innefattar 2718 m2 

bruksarea som är utformat i två plan med en väl tilltagen innergård. Den befintliga 

solcellsinstallationen som återfinns på fastighetens tak uppnår en yta på drygt 150 

m2 som lutar 2,5 grader. Referensdata och information från de installerade 

solcellsmodulerna kommer att ligga till grund för arbetets resterande utredning kring 

solcellsinstallationer, se figur 20. 

 

 

Figur 19: Nya habiliteringsbyggnaden sammankopplad med hus 3 och 5. Med medgivande av MSB 

(2019). 

 

 

Figur 20: Nya habiliteringsbyggnaden sett från söder, på taket syns redan installerade solceller. Foto: 

Davidsson & Obrelius. 2019. 
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3.2 Hus A38 
Byggnaden inrymmer idag avdelningen för informationsteknik på Region 

Kronoberg och är uppbyggt i tre våningsplan inklusive källare och vind. Husets 

entré är orienterad i nordlig riktning men erhåller en takyta i söderläge som lämpar 

sig för en solcellsanläggning, se figur 21. Södra delen av sadeltaket är uppmätt till 

en yta av 315 m2 och har en lutning på 28 grader. Konstruktionen består av 

uppstolpade trätakstolar beklädda med takbrädor samt ett ytskikt av skiffer, ett 

pappliknande material med relativt slät yta. Förutsättningar att beakta är de fem 

mindre takkupor som är belägna på taket, eftersom de kan påverka 

solcellspanelernas placering och installation, se figur 22, 23 och 24. Utmed vägen 

finns ett antal träd som inverkar på skuggbilden över fastigheten, men inkräktar 

minimalt på takytan. 

 

Figur 21: Satellitbild över hus A38, taket är orienterat i nordlig- och sydligriktning. Med medgivande 

av Hitta.se. (2019). 

 

Figur 22: Hus A38:s fasad och takfall mot söder. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 
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Figur 23: Hus A38:s takfall sett från nock. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

 

 

Figur 24: Hus A38:s takfall sett från nock. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

  



 

24 

 

3.3 Hus 3 & 5 
Hus 3 och 5 är två sammanbyggda fastigheter med verksamhet för rehabkliniken, se 

figur 25. Hus 3 innefattar gymnastiksal och rehabbassäng medan hus 5 innehåller 

lokaler för smärt- och primärvårdsrehab. Husen är uppbyggda i två plan, exklusive 

vind samt källarutrymmen under specifika byggnadsdelar. Hus 5 har ett valmat 

bandtäckt plåttak som faller i samtliga väderstreck, lutningen på de aktuella sydligt 

orienterade delarna uppnår 35 grader, se figur 26 och 27. Hus 3 har ett pappbelagt 

ytskikt i röd och svart nyans som faller i sydöstlig- och nordvästlig riktning, den 

östliga gymnastikhallen har taklutningen 6,6 grader, se figur 28 och 29, medan 

resterande del av byggnaden är utformat som ett motfallstak med fyra grader 

lutning. Noterbart är att vissa delar av den lägre västligt orienterade takytan skyms 

av den högre byggnadsdelen som innefattar gymnastikhall. Utifrån 

solexponeringsperspektiv lämpar sig de sydligt orienterade takytorna bäst vilket 

resulterar i ytan 780 m2 för hus 3 och 617 m2 för hus 5. 

 

Figur 25: Översiktlig satellitbild över hus 3 och 5:s takplan. Med medgivande av Hitta.se (2019). 

 

Figur 26: Hus 5 sydliga sidor mot sjön Trummen. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 
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Figur 27 Visar de sydligt orienterade takfallen på hus 5. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

Figur 28: Hus 3, gymnastikhallen. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

 

Figur 29: Gymnastikhallens takyta på hus 3, taket är orienterat sydöstlig riktning. Bilden tagen mot 

syd. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 
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3.4 Hus E56 
Byggnad E56 är placerad i områdets nordligaste del utmed Tingsrydsvägen, se figur 

30. I dagsläget bedrivs ingen verksamhet i fastigheten utan den fungerar till största 

del som lager. Byggnaden har takfall orienterade i samtliga väderstreck, den lägre 

delen åt söder med högst solexponering uppnår en yta på 420 m2 med en lutning på 

tio grader. Takets ytskikt består utav svart papp. Noterbart är att den högre 

byggnadsdelen i sydöst samt kringliggande träd kan påverka skuggbilden över 

fastigheten, se figur 31. 

 

Figur 30: Satellitbild över hus E56 takplan. Med medgivande av Hitta.se (2019). 

 

Figur 31: Hus E56 från sydöstligt läge. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 
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3.5 Solcellspark 
Bredvid Talludden längs Trummensstrand finns en öppen obebyggd markyta på 

drygt 19 800 m2, se figur 32. Tomten tillhör Region Kronobergs verksamhet på 

Sankt Sigfridområdet. Enligt kontroller och undersökningar lämpar sig inte 

markytan till ytterligare fastighetsexpandering eller någon större bebyggelse. 

Däremot finns funderingar kring en eventuell solcellspark som ett alternativ till de 

takbelagda förslagen. Tomten kan erbjuda en samlad installation istället för en 

utspridd exponeringsyta, se figur 33.  

 

Figur 32: Översikts vy för den obebyggda tomten på Sankt Sigfrids området. Med medgivande av 

Hitta.se (2019). 

Figur 33: Bild över den befintliga tomtytan bredvid Talludden. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019.
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4 Metod 

För att kunna undersöka byggnadernas lämplighet för en solcellsinstallation 

genomfördes en fallstudie över Sankt Sigfridområdet. Undersökningen gav en tydlig 

bild över vilka fastigheter som lämpar sig bäst för solcellsinstallationer. För att 

undersöka energi- och kostnadsmässigaspekter samt hur en byggnads utformning 

och gestaltning kan påverkas vid montering av solceller har platsbesök, en 

surveyundersökning, solstudier och beräkningar genomförts. Utifrån den insamlade 

teorin samt surveyundersökningen presenterades även förslag på lämpliga 

solcellsinstallationer för de utvalda byggnadsobjekten. Studien gör även en 

jämförelse mellan de utspridda takbelagda solcellsinstallationerna och en samlad 

solcellsanläggning på markytan vid Talludden. 

4.1 Sekundärdata 
Sekundärdatan innefattar insamling av befintliga vetenskapliga publikationer, 

informationssidor, organisationsrapporter, myndighetsföreskrifter samt lagar och 

regler som berör det aktuella området gällande solcellsinstallationer i en bebyggelse. 

Sekundärdatan var till hjälp för att fatta beslut angående byggnadernas lämplighet 

vid solcellsintegrering och gav information kring innebörden av att bli elproducent.   

4.2 Platsbesök 
Flertalet platsbesök genomfördes på Sankt Sigfridområdet. Studiebesökens syfte var 

att välja ut lämpliga byggnader utifrån solexponering och arkitektoniska kvalitéer. 

Platsbesöken skapade en god verklighetsuppfattning gällande områdets bebyggelse 

och växtlighet som kan påverka solexponeringen över de aktuella 

installationsytorna.  

4.3 Solstudie 
Arbetet inkluderar en solstudie över tidigare angivna byggnadsobjekt i Sankt 

Sigfridområdet. Solstuiden har utförts med hjälp av energiberäkningsprogrammet 

VIP-energy. Programvaran beräknar solexponering, det vill säga den möjliga 

energiproduktionen under ett år, för de undersökta byggnadernas angivna 

väderstreck och geografiska placering. Undersökningen utfördes för att skapa en 

bild av de utvalda fastigheternas möjliga solelproduktion. 

4.4 Beräkningar 
Ritningsmaterial över takytor och områdeskartor tillhandahölls av Region 

Kronoberg. Det förfogade materialet har bidragit till en djupare analys samt legat till 

grund för beräkningarna av tak- och markytor samt taklutningar. 

Besparingsberäkningar har varit en del av områdesundersökningen i arbetet och är 

framtagna utifrån byggnadernas möjliga elproduktion. Besparingen för respektive 

fastighet sammanställdes utifrån den egenproducerade elen per år för att visa den 

direkta lönsamheten vid solcellsinstallation.  
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Dessutom redovisades återbetalningsberäkningar för fastigheterna A38 och E56, 

eftersom de angivna byggnaderna hade en snarlik installationsyta som 

referensobjektet B90. Utifrån en enklare payback-metod placerades 

investeringskostnaden i relation till en möjlig årlig besparing, vilket skapade en 

avbetalningstid. Beräkningarna fungerade som underlag för att bevisa den förnybara 

energins ekonomiska lönsamhet samt öka det akademiska värdet i arbetet. 

Priset för inköpt elektricitet tillhandahölls av Region Kronoberg och grundade sig i 

landstingets fasta el abonnemang år 2019. Återbetalningsbräkningarna för 

solcellsinvesteringarna tar därför inte hänsyn till att elpriset kan förändras över tid 

utan är helt baserade på Region Kronobergs fasta el abonnemangspris vid studiens 

genomförande. 

4.5 Surveyundersökning 
Studien innefattade en surveyundersökning innehållande ett enkätformulär som 

besvarades via mail och över telefon, se bilaga 5. De medverkande i undersökningen 

har bland annat bakgrund och sakkunnighet inom solenergi, energiplanering, 

byggnadsvård, beslutsfattning, arkitektur och fastighetsägande vilket bidrar med 

ökad akademisk relevans till arbetet. Surveyundersökningen gav en bild av hur 

personerna upplever Sveriges solenergiutveckling, vilka aspekter och faktorer som 

de anser vara viktiga vid integrering av solceller i en bebyggelse samt hur de i sina 

yrkesroller arbetar med solenergi. Deltagarnas skiftande befattningar bidrar med en 

ökad reliabilitet till undersökningen. En sammanställning av surveyundersökningen 

återfinns i bilaga 6.  

4.5.1 Beslutfattare  

Samtal med kommunalanställda på hållbarhetsavdelning genomfördes för att skapa 

en bild av hur kommunen i Växjö beslutar, planerar och arbetar med solenergi. De 

medverkande besvarade frågor hur de upplever solenergiutvecklingen i Sverige 

samt vilka aspekter som anses viktiga vid integrering av solceller.  

Intervju med byggnadsvårdare utfördes för att bilda en förståelse kring hur 

yrkesgruppen arbetar med solenergi, till exempel då kommunen begär en 

antikvarisk bedömning gällande bygglov vid en solcellsinstallation i en bebyggelse. 

Intervjuobjektets personliga och professionella tankar kring solenergi och 

solcellsintegreringen ligger till grund för de solcellsförslag som presenteras i 

studien.    

4.5.2 Expert 

Genom kontakt med en sakkunnig inom solenergi ges ökad samhällsrelevans. 

Expertisen bidrar till validitet och påvisar om solenergins aktualitet. Personen 

besvarade frågor om Sveriges solenergiutveckling samt huruvida den befintliga 

informationen kring en solenergiinstallation anses vara tillräcklig för allmänheten.  

4.5.3 Arkitekt 

Arkitekternas svar skapade en bild av hur de gestaltningsansvariga resonerar vid en 

eventuell integrering av solceller på en byggnad.  
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Personerna fick även beskriva hur efterfrågan av solenergi erfaras i deras arbete som 

arkitekter samt vilka aspekter som upplevs viktiga vid en solcellsintegrering utifrån 

ett arkitektoniskt perspektiv. Surveyresultatet ligger till grund för de solcellsförslag 

som presenteras i studien.    

4.5.4 Fastighetsägare 

En intervju med en representant från Region Kronoberg skapade en ökad 

uppfattning om hur mark- och fastighetsägarna i Sankt Sigfridområdet resonerar 

kring solenergi. Hur Landstinget arbetar och tänker gällande solenergi samt 

installation av solcellanläggningar i en bebyggelse. Infallsvinkeln ökar relevansen 

för arbetet då de äger fastigheterna som utreds i denna studie. 

4.6 Urval 
Studien innefattade ett begränsat antal utvalda fastigheter i Sankt Sigfridområdet. 

Byggnadsvalen grundar sig i takens orienteringsriktning för att uppnå högsta 

möjliga solexponering, samt de arkitektoniska gestaltningsaspekterna med hänsyn 

till lagar och föreskrifter som finns i Sverige. 

Surveyundersökningen baserades på ett icke slumpmässigt urval genom personliga 

kontakter inom bygg- och fastighethetsbranschen, vilket skapade ett stickprov för 

byggbranschens breda målgrupp. De medverkandes breda erfarenhet och kompetens 

bidrog till olika infallsvinklar, vilket tillför ett ökat akademiskt värde.  

Lönsamhetsberäkningarna utfördes på fastigheterna A38 och E56 eftersom deras 

solcellsinstallationsyta var jämbördig med referensbyggnaden B90. De snarlika 

ytorna gav därför möjlighet till användning av referenskostnader för installation och 

övrigt material. 
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5 Genomförande 

5.1 Sekundärdata 
I arbetets inledande fas utfördes en litteraturstudie där vetenskapliga teorier och 

lämpliga metoder för att integrera solceller eftersöktes. Statliga informationssidor, 

vetenskapliga artiklar, utredande rapporter, myndigheters föreskrifter samt lagar och 

regler studerades för att samla in viktig information och erfarenhet till kommande 

arbete. Samtliga figurer som använts i arbetet har medgivande från upphovsmännen.  

5.2 Studiebesök 
Innan det tilltänkta studiebesöket studerades de tillhandahållna handlingarna över 

området, där kartor och ritningar gav relevant information inför besöket. 

Platsbesöket på Sankt Sigfridsområdet möjliggjorde en analytisk undersökning av 

byggnadernas gestaltning, placering, utformning och orientering samt var lämpliga 

platser för en markanlagd solcellsanläggning fanns. Besöket gav dessutom upphov 

till fotodokumentation som användes i den tidigare objektbeskrivningen. Arbetets 

tidsbegränsning medförde att fyra utvalda byggnader definierades och fick en mer 

grundläggande analysering än övriga fastigheter på området. Observationerna 

resulterade i att urvalet blev de fastigheter med gynnsammast takorientering, riktade 

mot sydligt läge.  

I samspråk med Region Kronobergs representanter beslutades det att Hus B90 

skulle användas som referensobjekt eftersom den fastigheten redan hade en 

solcellsanläggning. Uppgifter gällande B90:s produktdata för solcellerna 

tillhandhölls från Region Kronoberg varpå liknande installationer applicerades på de 

utvalda husens tak. 

5.3 Solstudie 
De utvalda byggnaderna på Sankt Sigfridområdet har legat till grund för den utförda 

solstudien i arbetet. Fastigheternas takyta och orientering har sammanställts och 

förts in i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy. På takytorna har sedan 

referensdata för solcellerna på hus B90 applicerats. Programmet har utifrån nämnda 

värden och den geografiska placeringen i Växjö beräknat möjlig solexponering för 

de utvalda byggnaderna under ett års tid. Programmets klimatdata fördelades på 

genomsnittliga värden mellan åren 1981–2010 i Växjö.   

5.4 Beräkningar 
Tak- och områdesytor för de utvalda byggnaderna och den obebyggda tomten 

beräknades utifrån tillhandahållet material från Region Kronoberg. 

Areaberäkningarna över de aktuella ytorna utfördes främst genom levererade 

ritningsfiler i programmet AutoCad Architecture. 

Besparingen för respektive fastighet beräknades utifrån solstudiens elproduktion och 

det angivna inköpspriset per kWh från Region Kronobergs, vilket skapade en bild 

av den årliga besparingen med hjälp av egenproducerad solel. 
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Med hjälp av solstudien redovisades även återbetalningsberäkningar för 

fastigheterna A38 och E56, eftersom de angivna byggnaderna hade ungefär lika stor 

möjlig installationsyta som referenshuset B90. Utifrån fastigheternas elproduktionen 

utfördes enklare lönsamhetsberäkningar i form av en payback-metod. 

Beräkningarna grundade sig i en ungefärlig investeringskostnad delat på den 

möjliga besparingen från solelproduktionen under ett år. Undersökningen ser alltså 

till besparingen då den egenproducerade elektriciteten ersätter den inköpta och inte 

eventuell försäljning av elektriciteten. Referenskostnader för solceller, installation 

och övriga material samt kompletterande utrustning, hämtades från den befintliga 

solcellsinstallationen på hus B90 i Sankt Sigfridområdet. Inköpspriset per kWh el är 

erhållna från Region Kronobergs faktiska mätdata. 

5.5 Surveyundersökning 
För att ge arbetet ett ökat akademiskt värde kontaktades olika aktörer som berördes 

av ämnet solenergi, såsom solenergi expert, beslutsfattare, arkitekter och 

fastighetsägare. Samtliga deltagande lämnade medgivande om att namnges i 

rapporten. Sju stycken frågeställningar sammanställdes till surveyundersökningen, 

se bilaga 5. De olika aktörerna kontaktades via mail och fick alternativet att besvara 

frågeställningarna via mail eller över telefon. Totalt åtta stycken medverkande i 

undersökningen, varav tre stycken beslutsfattare inom Växjö kommun, tre stycken 

arkitekter aktiva i Växjö och Värnamo, en expert inom solenergi samt 

fastighetsägaren på Sankt Sigfridområdet, Region Kronoberg. 

Surveyundersökningen sammanställdes i bilaga 6 och sammanfattades i 

surveyresultatet i form av intressanta punkter som berördes. Punkterna 

kategoriserades utefter praktiska, tekniska, ekonomiska samt arkitektoniska faktorer 

och aspekter. surveyresultatet låg till grund för de förslag som presenterades i 

rapporten. 

5.6 Förslag 
Genom analysering av de teoretiska utgångpunkterna och surveyundersökningens 

resultat presenterades fem förslag. Förslagen innefattar viktiga faktorer och aspekter 

som bör tas i beaktning vid solcellsinstallation på de utvalda byggnadsobjekten i 

denna studie. Förslagsrekommendationerna har sin utgångspunkt i hur en 

solcellinstallation kan påverka de enskilda objektens gestaltning. 



 

35 

 

6 Resultat  

6.1 Solstudie & kostnad  
I resultatkapitlet nedan presenteras varje fastighetsinstallation grundligt utifrån 

solelproduktion och eventuell besparing per år, en sammanställning av resultatet 

återfinns i tabell 4 under rubrik 6.1.7. Referenskostnader för moduler, installation 

och övrigt material är hämtade från hus B90:s tidigare installation, se tabell 2.  

Inköpspriset per kWh är hämtade från Region Kronobergs faktiska mätdata vilket 

åskådliggörs i tabell 3. Eftersom Hus A38 och E56 har ungefär lika stor möjlig 

installationsyta som hus B90 har återbetalningsberäkningarna utförts på dessa 

byggnader. 

6.1.1 Hus B90 – referensobjekt 

Fastighet B90:s installerade solceller är av typen monokristallin och är applicerade 

på det 2,5 gradigt lutande papptaket i sydvästligt läge. Solcellernas storlek var 

1664x992 millimeter vilket ger en yta på 1,65 m2 per enhet. Referensdata för den 

monokristallina solcellen som infördes i VIP Energy visas i tabell 1 nedan. För 

ytterligare information se produktblad i bilaga 3. Värden för absorption- och 

förlustkoefficient är hämtade från VIP Energys (2016) manual. 

Tabell 1: Visar den monokristallina solcellens referensegenskaper. 

Egenskap Värden 

Verkningsgrad 18,44 % 

Temperaturkoefficient -0,4 %/K 

Intensitetskoefficient 0,38 

Högsta celltemperatur 85 °C 

Lägsta celltemperatur -40 °C 

Lägsta soleffekt 0 W/m2 

Absortionskoefficient värme 

Förlustkoefficient 

80 % 

100 % 

 

Tabell 2: Referenskostnader för installation för hus B90. 

Egenskap Pris 

Solcell 1230 kr/st 

Installationspris 135 000 kr 

Övriga materialkostnader 263 600 kr 

 

Tabell 3: Referenskostnader på inköpt el från Region Kronoberg. 

Egenskap Pris 

Fast pris per kWh 44,10 öre 

Skatt per kWh 34,70 öre 

Nätkostnad per kWh 16 öre 
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6.1.2 Hus A38 

6.1.2.1 Solstudie 

I objektbeskrivningen redogjordes att hus A38:s tillgängliga takyta i sydligt läge 

uppgick till 315 m2. På grund av det valmade taket och de små utstickande 

takkuporna uppskattades möjlig solcellsinstallation till 220 m2. Ytan gav 133 

stycken solcellspaneler som applicerades på takets 28 gradiga lutning. Den 

solexponerade ytan resulterade i en solelproduktion på 28 599 kWh fördelade på 

årets tolv månader, se figur 34. Maj månad visade sig vara den högst producerande 

perioden under året med 4691 kWh, följt av juni, april, juli och augusti som alla 

producerade strax över 3200 kWh var. 

 

Figur 34: Hus A38:s elproduktion under ett år. 

6.1.2.2 Besparing 

Utifrån de angivna referenskostnaderna för solcellsinstallationen på hus B90 och 

inköpspriset per kWh, har en möjlig besparingsberäkning utförts genom en 

payback-metod. Kostnaden för inköpet av de 133 solcellsmodulerna uppgick till 163 

590 kronor. Till den summan adderades installationskostnaden 135 000 kronor och 

de övriga materialkostnaderna på 263 600 kronor. Slutligen avräknas den statliga 

subventionen på 112 000 kronor vilket ger en totalsumma på drygt 449 700 kronor. 

Den totala investeringskostnaden delades på den årlig besparingen som grundar sig i 

solstudiens möjliga elproduktion 28 599 kWh. Dagens inköpspris hade därför givit 

en årlig besparing på 27 112 kronor och återbetalningstid på drygt 16 år, se bilaga 4. 
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6.1.3 Hus 3 

Det sydöstligt orienterade gymnastiksalstaket på hus 3 har en yta på 780 m2. Taket 

undersöktes utifrån två stycken installationsvinklar som uppvisade olika 

elproduktioner beroende på den exponerade ytans vinkel. Dessutom varierade 

resultatet beroende på antalet solcellsmoduler som kunde installeras för respektive 

fall. 

6.1.3.1 Fall 1 

Skulle solcellsmodulerna vara applicerade direkt på den befintliga takytans sju 

gradiga lutning, hade den möjliga solcellsytan blivit drygt 600 m2. Installationen 

resulterade då i solelproduktionen 67 462 kWh per år av 363 solcellsmoduler, se 

figur 35. Elproduktionen är i detta fallet 185,85 kWh per enhet och ger ur 

besparingssynpunkt 63 954 kronor per år. 

 

Figur 35: Produktionen för det 7 grader lutande gymnastiksalstaket. 

6.1.3.2 Fall 2 

Vid en eventuell 35 gradig lutning av solcellsinstallationen minskade den möjliga 

exponeringsytan till 488 m2, vilket medförde att elproduktionen sjönk till 58 315 

kWh, se figur 36. I detta fall kunde totalt 295 solcellsmoduler som förutsattes lutas 

genom anhåll och ställningar. På grund av den gynnsamma vinkeln ökade däremot 

produktion per solcellmodul till 197,68 kWh på ett år, vilket är cirka 6% bättre än 

det tidigare exemplet. I båda fallen är maj den högst producerande månaden följd av 

juni. Den totala solelproduktionen hade i fall två inneburit en årlig besparing på 55 

283 kronor utifrån det angivna inköpspriset. 
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Figur 36: Produktionen för det 35 grader lutande gymnastiksalstaket. 

6.1.4 Hus 5 

De sydligt orienterade takytorna på hus 5 är belägna mot Trummens strand och har 

en lutning på 35 grader. Taken uppnår en exponeringsyta på drygt 620 m2 där de 

valmade delarna medförde ett visst bortfall av möjlig installationsyta, då modulerna 

måste vara seriekopplade i hela enheter. Möjlig solcellsyta beräknades därför till 

520 m2 vilket gav 315 solcellsmoduler. Anläggningens solexponeringsyta skapade 

en total elproduktionen på 68 626 kWh per år, där figur 37 visar elproduktionens 

framställning månadsvis. Maj redovisade 10 986 kWh vilket är den högsta 

månadsproduktionen under ett år, följt av april, juni och juli som alla framställer 

över 8000 kWh var per år. Hus 5 totala solelproduktion hade därav betyda en årlig 

besparing på 65 058 kronor enligt Region Kronobergs inköpspris. 

 

Figur 37: Hus 5:s möjliga elproduktion under ett års tid. 
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6.1.5 Hus E56 

Den lägre och flackare takytan på hus E56 som faller i sydlig riktning har en lutning 

på tio grader och total ytan är 420 m2. Även detta objektets förutsättningar 

undersöktes utifrån två stycken installationsvinklar samt hur den möjliga 

elproduktionen förändrades beroende på den exponerande ytans vinkel. Resultatet 

redovisade även antalet solcellsmoduler i de olika fallen samt hur mycket respektive 

enhet producerade per år.  

6.1.5.1 Fall 1 

Vid en direkt solcellsbeläggning på det tio gradigt lutande taket skulle 

installationsytan uppnå en area på 360 m2. Det undersökta fallet resulterar i en 

solelproduktion på 42 590 kWh per år, fördelat på en anläggning med 218 stycken 

solceller, se figur 38. Den genomsnittliga elproduktionen per solcellsmodul är i 

detta fallet 195,37 kWh per år och ger ur besparingssynpunkt 40 375 kronor per år. 

 

Figur 38: Hus E56 solelsproduktion med 10 grader lutande solceller. 

6.1.5.2 Fall 2 

På grund av hus E56 relativt flacka takvinkel, skulle solcellsmodulerna på taket 

kunna lutas ytterligare. Figur 39 påvisade därför möjlig solexponering utifrån en 35 

gradig lutning. Kvadratytan för solcellsbeläggningen uppnådde då en yta på 250 m2 

och skulle inneha cirka 150 solcellsmoduler. Takets lutning och installerade 

solcellsyta resulterar i en beräknad total solelproduktion på 32 993 kWh per år 

vilket ger 219,95 kWh per solcellsmodul och år. Den 35 gradiga takvinkeln gav 

alltså 13% bättre elproduktion än första exemplet med tio gradig taklutning. Maj är i 

båda fallen den högst exponerade månaden följt av april och sommarmånaderna 

juni, juli samt augusti. 
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Figur 39: Hus E56 möjliga tillförda solenergi med 35 grader lutande solceller. 

6.1.5.3 Besparing 

Även för denna besparingsberäkning användes referenskostnaderna för 

solcellsinstallationen på hus B90 samt inköpspriset per kWh från Region 

Kronoberg. Den utförda payback-metoden är applicerad på fall tvås scenario 

eftersom denna visade upp högst effekt per enhet. Vid fall två på hus E56 användes 

150 stycken solcellsmoduler som genererade en kostnad på 184 500 kronor. 

Solcellsmodulernas kostnad sammanställdes med givet installationspris samt övriga 

materialkostnader på 135 000 kronor respektive 263 600 kronor.  

Totalsumman för investeringen hamnade därav på drygt 466 480 kronor. Den totala 

investeringskostnaden delades sedan på den årliga besparingen som grundar sig i 

solstudiens mätta elproduktion på 32 993 kWh. Dagens inköpspris hade givit en 

årlig besparing på 31 277 kronor och en återbetalningstid på knappt 15 år, se bilaga 

4. 

6.1.6 Solcellspark 

Den undersökta markytans område har en total area på drygt 19 800 m2 där 5 000 

m2 har tagits i anspråk för en möjlig solcellspark. För att undvika skuggning mellan 

modulerna placerades de med ett väl tilltaget avstånd, vilket gav en total solcellsyta 

på 1500 m2. Solcellernas beräknade lutning var 40 grader och resulterade i 

solelproduktionen 211 615 kWh på ett år, se figur 40, fördelat på drygt 900 

solcellsmoduler. Varje solcell producerade alltså i snitt 235,13 kWh på ett år, där 

maj månad var den klart största produktionsperioden med 33 750 kWh följt av april, 

juni, juli och augusti som framställde runt 25 000 kWh var. Solcellsparkens totala 

produktion på 211 615 kWh hade inneburit en årlig besparing på drygt 200 000 

kronor istället för att köpa in elektriciteten för det antagna priset. 
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Figur 40: Solcellsparkens möjliga elproduktion under ett års tid. 

6.1.7 Sammanställning 

Sammanfattningsvis skapade den totala takbelagda solcellsinstallerade ytan på drygt 

1700 m2 en produktion på 207 277 kWh per år, baserat på de högsta fallen för 

respektive fastighet. Medan den uppskattade solcellsparkens yta 1500 m2, 

producerade 211 615 kWh på ett år. Besparingskolumnen ser alltså till den sparade 

summan per år utifrån egen elproduktion och inte eventuell försäljning av 

elektriciteten. För en överskådlig sammanfattning av de undersökta objekten, se 

tabell 4. Återbetalningsberäkningarna för hus A38 och E56 återfinns i bilaga 4. 

Tabell 4:Visar en sammanställning över de undersökta objekten. 

Byggnad Installations 

yta 

Lutning Antal solceller Möjlig 

produktion 

per år 

Investerings 

kostnad 

Besparing 

per år 

Hus A38 220 m2 28° 133 st 28 599 kWh 449 752 kr 27 112 kr 

Hus 3       

Fall 1 600 m2 7° 363 st 67 462 kWh - 63 954 kr 

Fall 2 488 m2 35° 295 st 58 315 kWh - 55 283 kr  

Hus 5 520 m2 35° 315 st 68 626 kWh - 65 058 kr 

Hus E56       

Fall 1 360 m2 10° 218 st 42 590 kWh - 40 375 kr 

Fall 2 250 m2 35° 150 st 32 993 kWh 466 480 kr 31 277 kr 

Solcellspark 1500 m2 40° 900 st 211 615 kWh - 200 000 kr 
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6.2 Surveyundersökning 
De medverkande i surveyundersökningen svarade på frågor angående hur de 

upplever solenergiutvecklingen i Sverige. Deltagarna har även svarat på hur de 

upplever efterfrågan på solenergi samt hur de arbetar med solenergi i sin yrkesroll. 

De medverkande har också utvecklat personliga funderingar och värderingar 

rörande solenergi och solcellsinstallationer. Åtta stycken personer deltog i 

undersökningen och delades in i olika yrkeskategorier expert, beslutsfattare, arkitekt 

och fastighetsägare. I bilaga 5 redovisas frågeställningarna som besvarades i 

surveyundersökningen. Svaren har sedan sammanställts i bilaga 6, där framgår även 

hur respektive yrkeskategori har besvarat frågorna. Nedan redovisas en 

sammanfattning utifrån sammanställningen av de medverkandes svar. Svaren är 

kategoriserade efter praktiska, tekniska, ekonomiska samt arkitektoniska faktorer 

och aspekter. 

6.2.1 Praktiska faktorer & aspekter 

• Orientering, lutning och skuggning är viktiga faktorer för att optimera en 

solcellsanläggnings elproduktion. Elproduktionen är i sin tur viktig för att 

fler ska investera i solceller. Därför är exempelvis utbredningen av solkartor 

nödvändig för att potentiella solcellsinvesterare ska få en ökad uppfattning 

om fastigheters möjliga elproduktion genom en takbelagd 

solcellsinstallation.  

• Lagar & regler rörande bygglov kan försvåra en solcellsinvestering men 

också förbättra en solcellsinstallations påverkan på byggnaders gestaltning. 

Skärpta lagar och regler med avseende att solcellsinstallationer inte får 

påverka en byggnads gestaltning medför en förbättrad integrering. Samtidigt 

som strikta regler kan minska investeringsintresset av solcellsinstallationer 

då producenten måste förhålla sig till dessa.    

• För att uppnå en ökning av solcellsinvesteringar bör 

bygglovhandläggningen anpassas därefter. Det ska vara smidigt för 

investeraren och beställaren att installera solceller samt söka bygglov om 

det behövs. Bygglovshandläggningsprocessen ska inte avskräcka potentiella 

solcellsinvesterare snarare uppmuntra.  

• Byggnadsnämnden är inte den enda instansen som kan bli inkopplad 

gällande bygglov vid solcellsinstallationer. Kommunerna kan även vända 

sig till kulturmiljöavdelningar för bedömning eller utredningar gällande 

lämpligheten till solcellsinstallationer på specifika byggnader och tak. 

Exempelvis kyrkor eller byggnader i särskilt värdefulla områden. 

• Eventuella miljöbelastningar vid framtagningen av solceller borde tas i 

beaktande och uppmärksammas ytterligare. trots att solenergin oftast 

erbjuder en positiv och grönare energiframställning. 

• Solenergi utvecklingen anses positiv då fler investerar i den förnybara 

energikällan. De generösa politiska stöden gör solcellsanläggningarna 

billigare vilket ger en ökad lönsamhet. 
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• Privatpersoner efterfrågar och erbjuds sällan möjligheten till 

solcellsintegrering vid nyproduktion av byggnader. I dagsläget är det främst 

kommunala aktörer som investerar i solenergi och solceller vid 

nyproduktion.  

• Det uppstod delade uppfattningar gällande beställarens efterfrågan av 

solenergi och solceller på de tillfrågade arkitektkontoren. På en arkitektbyrå 

framgick att ingen efterfrågan av solceller existerade medan ett annat 

närliggande kontor upplevde en daglig efterfrågan. Överlag önskade 

arkitekterna ett större intresse från beställare och energibolag, för att 

möjliggöra naturliga lösningar där takytornas exponeringsyta maximeras. 

• Ökad solenergikunskap resulterar i ökat intresse. Det har anordnats flera 

föreläsningar rörande solenergi i Växjö, energikontor Sydost har bland 

andra arrangerat flertalet seminarium. Växjö kommun arbetar i dagsläget 

med informationsspridning, insatsprojekt, föreläsningar och 

demonstrationer för att öka kunskapen hos sina medborgare beträffande 

solenergi. Region Kronoberg har utvecklat ett hållarhetsprogram som bland 

annat innehåller utbyggnad av förnybar energi på deras marker och 

fastigheter. Landstinget har till exempel redan investerat i solceller på Sankt 

Sigfridområdet.  

• Solfångare har hamnat i skymundan i förmån för solcellerna, sedan 2011 

finns det inget investeringsstöd för ren solvärme. När Energimyndigheten 

fick i uppdrag att sammanställa en framtida solstrategi visade den sig enbart 

innehålla planläggning gällande solceller. 

6.2.2 Tekniska faktorer & aspekter 

• Fördelar med solcellsinstallationer på tak och fasad är att installationen inte 

upptar någon ny markyta, dessutom finns oftast elnätanslutningar redan på 

plats. Närliggande anslutningspunkter minskar överföringsförlusterna i 

elnätet eftersom användningen är där produktionen finns. 

• Sveriges elnätet kommer behövas ses över och eventuellt byggas ut om 

produktionen av solelektricitet fortsätter öka. Sverige har i dagsläget stora 

kraftverk som förser elkonsumenterna med utmatad elektricitet. Blir 

elkonsumenterna även elproducenter, så kallade prosumenter, kommer ett 

överskott av elektricitet inmatas på nätet vilket kan leda till en nödvändig 

ombyggnation. 

6.2.3 Ekonomiska faktorer & aspekter 

• Sverige har idag ett av de bästa stödsystemen för solceller i Europa med 

investeringsstöd, skattereduktion, undantag för avgift för 

inmatningsabonnemang samt möjligheten till elcertifikat. 

• Mer och bättre bidrag efterlyses för att fortsatt främja den svenska 

solenergiutvecklingen, eftersom solenergin allt mer har blivit en självklarhet 

som förnybar energikälla.  
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• Möjligheten till statliga subventioner har ökat intresset för solenergi 

markant, då investeraren enklare kan uppnå en god lönsamhet från sin 

solcellsinstallation.  

• För att minska investeringskostnaden vid en solcellsinstallation skulle en 

fastighets- eller villaägare i samband med takomläggning även kunna 

installera solceller på taket. På så vis undviks nedmontering av 

solcellsanläggningen och eventuella krockar av senare underhållsarbeten. 

• Markbaserade solcellsanläggningar exploaterar stora arealer som inte bara 

upptas av själva solcellsparken utan även av eventuella vägar och 

underhållningsstråk. Finns inte elnätsanslutningar vid solcellsparken måste 

nya ledningar dras. Att anlägga nya vägar, underhållsstråk och 

nätanslutningar dyr utgift som påverkar investeringskostnaden och 

lönsamheten. 

• Det är enklare att skapa lönsamhet genom att ersätta inköpt elektricitet med 

egenproducerad, istället för att sälja den egenproducerade elektriciteten till 

marknadspriset på Nord Pool spotmarknad. 

• En av tre tillfrågade medverkande i undersökningen hade investerat i 

solenergi, det var solenergiexperten Bengt Stridh.  

6.2.4 Arkitektoniska faktorer & aspekter 

• Helhetslösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv framhölls som en viktig 

arkitektoniskkvalité. Exempelvis kan ena takhalvan bekläs med 

elproducerande solceller och den andra med sedumgräs som möjliggör 

lagring av dagvatten. 

• Solcellsinstallationer kommer i framtiden att fungera som ett 

byggkomplement, där takmaterialets samspel med solcellerna utgör en 

komplett och diskret byggnadsdel som inte påverkar byggnadens 

gestaltning. 

• Storleken på solcellsmodulerna bör varieras ytterligare så inte kanter av 

material behöver appliceras runt om installationsytan. Helhetslösningar 

skulle därigenom göra integreringen ännu mer diskret. 

• Integreringen av solceller bör ha en positiv inverkan på byggnaden eller 

åtminstone skapa ett neutralt tillskott gentemot bebyggelsens gestaltning. 
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7 Analys av resultat 

7.1 Solstudie & kostnad 
De fyra husen på det undersökta området är placerade i olika väderstreck med 

skiftande taklutning visar ett varierat resultat. Bengt Stridhs (2011a) teori och figur 

(2013) rörande hur solcellers produktion påverkas av orientering och lutning, 

stämmer överens med det framtagna resultatet. Undersökningen visar att de 

solcellsinstallationer som utfördes enligt Bengt Stridhs (2013) gynnsammaste 

rekommendationer, gällande orientering och lutning, har givit den högsta 

elproduktionen per solcellsmodul. Framförallt visade de olika fallen vid solstudien 

av hus E56 en tydlig skillnad beroende på lutningen. Justeringen från 10 till 35 

graders taklutning visade sig öka elproduktionen med ungefär 13% per 

solcellsmodul. Den sammanlagda produktionen för den tio gradiga installationen 

resulterade dock i en större total elproduktion. De olika fallen bör därför även 

beaktas utifrån antal installerade solcellsmoduler samt ur ett kostnadsmässigt 

perspektiv. 

Teorierna rörande orienteringens påverkan av elproduktionen förstärktes ytterligare 

vid jämförelse mellan hus 3:s andra fall och hus 5:s elproduktion. Byggnadernas 

snarlika installationsytor skiljer sig tydligt i beräknad energiutvinning trots samma 

taklutning på 35 grader. Hus 5:s solcellsmoduler producerade 68 626 kWh/år, vilket 

visade upp en lönsammare produktion per solcellsmodul i jämförelse med hus 3:s 58 

315 kWh/år. Hus 5:s sydligt orienterade takytor åskådliggjorde alltså en 

gynnsammare elproduktion än hus 3:s sydöstligt orienterade exponeringsyta. Utifrån 

det specifika resultatfallet påvisades betydelsen av att applicera 

solcellsinstallationen på det tak med de lönsammaste förutsättningarna i ett 

bebyggelseområde. Kanters, Kjellsson & Wall (2014) exemplifierar hur geografiska 

solkartor förenklar främjandet av förnybar solenergi genom att informera 

allmänheten kring platsers solpotential. Resultatet belyser även innebörden av lokala 

solkartor vilket Bengt Stridh (2019) uppmärksammat och kartlagt runt om i Sverige, 

då solkartorna förenklar den blivande producentens förstudie och beslutfattande för 

en eventuell investering i en solcellsanläggning. 

I ett land som Sverige där soltimmarna kan variera under ett år är det extra viktigt 

att placera solcellerna i det lönsammaste väderstrecket, då solcellsinstallationen 

uppnår sin fulla potential under vår- och sommarmånaderna. Resultatet av 

solstudien påvisade genomgående att majmånad är den gynnsammaste perioden för 

elproduktion under ett år, vilket stärker arbetets teorier.  

De takbelagda solcellernas sammanlagda exponeringsyta på 1700m2 visade sig 

skapa 207 277 kWh på ett år, vilket ska jämföras med solcellsparkens 1500 m2 

installationsyta och dess produktion 211 615 kWh. Objektens snarlika elproduktion 

gör andra aspekter viktigare. Kostnadsbilden kan exempelvis variera utifrån vilken 

typ av anläggningsmetod som nyttjas i framtiden. Solcellsparken möjliggör ett 

samlat installationsgenomförande medan de utspridda takbelagda solcellerna ger 

upphov till flera installationsmonteringar, vilket kan påverka kostnadsbilden. 
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Monteringstid och arbetsmiljö är generellt kortare respektive bättre vid en 

markanlagd solcellsanläggning än vid en takbelagd.  

Däremot kan solcellsparken eventuellt kräva kompletteringsbyggnader till den 

tilltänkta installationens tekniska förvaring samt en kompletterande elnätsanslutning 

(Energimyndigheten. 2019c). Takbelagda solcellsinstallationers kompletterande 

utrustning kan förhoppningsvis finna utrymme i befintliga byggnader samt att en 

elnätsanslutning vanligtvis finns i nära anknytning i en bebyggelse. 

De ekonomiska aspekterna gällande besparing för solcellsinstallationerna visade sig 

lönsamma över tid. Båda payback-metoderna åskådliggjorde en besparing på 

omkring 30 000 kronor per år och en slutlig återbetalningstid på mellan 14–16 år. 

Elpriset per kWh i besparingsberäkningarna är baserade på Region Kronobergs 

tillfälliga inköpspris, vilket bör beaktas med varsamhet då Nord pools spotmarknads 

elpriser varierar efter utbud och efterfrågan (Svenska kraftnät. 2019). Det statliga 

subventionsstödet på 20 % reducerar kostnader för material och arbete vilket 

innebär ett sänkt pris på drygt 100 000 kronor per anläggning (Energimyndigheten. 

(2019d). Det ekonomiska bidragets syfte gällande främjande av den förnybara energi 

utbyggnaden visade sig tydligt med det reducerade priset. Beräkningarna påvisar 

den möjliga besparingen producenten kan utvinna genom solcellsinstallationen och 

inkludera ingen försäljning till elmarknaden. Försäljning av egen producerad 

solelektricitet kan vara intressant att undersöka vid vidare studier.  

7.2 Surveyundersökning 
Likt surveyresultatet sammanställdes analysen av undersökningen utifrån praktiska, 

tekniska, ekonomiska samt arkitektoniska faktorer och aspekter. De teoretiska 

utgångspunkterna kopplades i analysen till surveyresultatet samt 

sammanfattningarna i bilaga 6. I surveyanalysen uppdagades det att flera av de olika 

faktorerna och aspekterna sammanflätas. Ämnet är alltså inte svart eller vitt. 

Samtliga intervjuobjekt lämnade medgivande att omnämnas i rapporten. 

7.2.1 Praktiska faktorer & aspekter 

Samtliga medverkande berättade att de ofta stöter på frågor rörande någon form av 

solenergi i sitt dagliga arbete. Det kan vara allt från hur solceller ska gestaltas och 

beräknas till dialog med leverantörer och konsulter inom aktuella projekt. Det är 

många faktorer som spelar in gällande solenergi, vilket inte minst redovisas i 

arbetets teoriinsamling. Framförallt uppdagades faktorer gällande praktiska-, 

tekniska-, ekonomiska- och arkitektoniska aspekter. De teoretiska utgångpunkterna 

påvisar vikten av att föra dialog genom föreläsningar, insatsprojekt och möten kring 

solenergin. Därför är det som Kanters, Horvat & Dubois (2014) beskriver, viktigt 

med en öppen dialog mellan alla olika parter och aktörer för att en hållbar 

utveckling av solenergi och energieffektiva byggnader ska uppnås.  

Kristina Bornholm nämnde att även om solenergiutvecklingen är positiv så kan den 

fortfarande bli bättre och mer konkurrenskraftig. Den så kallade positiva solenergi 

utvecklingen kan jämföras med Sveriges fördelning av elproduktion under 2016. 

Elproduktionen dominerades nämligen av vatten- och kärnkraft följt av vindkraft, 

kraftvärme samt övrig värmekraft.  
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Solenergiproduktionen visade sig vara en låg andel och hamnade därför under övrig 

värmekraft, se figur 1 (Energimyndigheten. 2018a). 

Bland arkitekterna fanns det delade meningar gällande solenergiefterfrågan. Ing-

Marie Gustafsson berättade att de uppfattade en efterfrågan av solceller i flertalet av 

sina projekt. Kristina Bornholm inte upplevde någon större intresset, tvärtom var det 

oftast de som uppmärksammade kunden om möjligheterna med solenergi. 

Solenergins efterfrågan bjuder in till en relativt öppen frågeställning som kan tolkas 

på flera olika sätt. Eftersom inget av de medverkande fördjupade sig nämnvärt blev 

det svårt att utföra en djupgående analys runt problematiken kring solenergins 

efterfrågan. Frågan borde eventuellt formulerats annorlunda eller innefattat 

följdfrågor för att skapa en bättre bild av vad den medveraknde faktiskt menade. 

Kristina Bornholm förespråkade en enklare och smidigare bygglovshandläggning 

rörande solenergi och solceller. Med utgångpunkt i vad denna studie kommit fram 

till gällande bygglov och -anmälan så är det bevisligen en hel del regler och 

föreskrifter att ta hänsyn och förhålla sig till vid en solcellsinstallation. Reglerna och 

föreskrifterna är relativt tydliga men frågor angående ändamålsenlig struktur och 

estetiskt tilltalande utformning kan uppfattas som svår greppbara. Avsätts tid till att 

läsa igenom Boverkets förklaringar gällande kravspecifikationer blir innebörden 

genast tydligare. Uppförs en solcellsanläggning på ett felaktigt vis kan 

byggnadsnämnden ingripa, exempelvis om installationen inte följer byggnadens 

form eller krav på utformning av tekniska egenskaper. Byggnadsnämnden kan i 

sådant fall kräva att byggherren åtgärdar det som är fel eller om möjligt återställa 

genom att solenergianläggningen tas bort (Boverket. 2018). 

Hur mycket bör Boverket släppa på sina regler och föreskrifter till förmån för att 

solenergiinvesteringarna ska öka? Plockas alla restriktioner bort alternativt förenklas 

kan frågor gällande solcellsinstallationens påverkan av en byggnads gestaltning 

försvinna helt. Frågan som bör ställas är: Ska solcellsinstallationer vara till förmån 

för klimatet eller bebyggelsens gestaltning? Munari Probst & Roecker (2017) 

föreslagna designmetodik bör därför övervägas och utvärderas efter enskilt fall.  

Samuel Palmblad som arbetar med byggnadsvård berättade att kommunen emellanåt 

kan anlita deras avdelning Kulturparken Småland till utredningar gällande 

solcellsanläggningar. Utredningarna kan röra särskilt värdefulla områden, kyrkor 

eller byggnadsminnen. Boverket (2018) redogör att kommuner i detaljplanen kan 

föreskriva att ett område är särskilt värdefullt. Ett särskilt värdefullt område kan 

därför innebära att en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av 

skyddsbestämmelser såsom kulturvärden eller rivningsförbud. Finns inte en 

planbestämmelse kan kommunen använda kulturmiljöprogram, 

byggnadsinventeringar eller andra ställningstaganden i översiktsplaner som 

utgångspunkt i bedömningen. Samuel Palmblad berättade att han själv inte varit 

inblandad i någon utredning rörande solcellsintegrering i ett särskilt värdefullt 

område eller på en kyrka. Han angav dock att sådana utredningar eller bedömningar 

i första hand inspekterar takfall, orientering samt synlighet.  
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Finns möjligheten rekommenderas det att solcellsanläggningar installeras på 

ekonomibyggnader eller på mindre synliga tak, till exempel på byggnaders baksidor 

och liknande. Kulturparken Småland lägger ingen större vikt vid hur 

solcellsanläggningen är utformad. Vem om inte en beslutsfattare inom det 

kommunala bestämmer då om gestaltningen påverkas av solcellsinstallationer? Vem 

ska då fatta beslutet om en solcellsinstallation påverkar en byggnads kulturhistoriska 

värde och befintliga utformning. I Sverige har kommunerna möjlighet att formulera 

övergripande mål för hur kravet på en estetisk tilltalande bebyggelsemiljö ska 

tillgodoses och tillämpas. Det kan utföras genom program som bland annat redogör 

olika områdens karaktärsdrag och bebyggelsemönster. I övrigt är således Boverket 

den enda instansen som avgör om en solcellsinstallation påverkar en byggnads 

gestaltning. 

Bengt Stridh påpekade att solkartor över svenska städer blir allt vanligare, vilket 

bland annat visar sig på Bengts blogg där han redovisade att över 80 kommuner har 

lanserat solkartor runt om i landet (Bengt Stridh. 2019). För att energianvändningen 

ska gå mot en mer hållbar utveckling energiförbrukningsmässigt måste länder likt 

Sverige hitta ett enkelt sätt att sprida data. Solkartor kan exempelvis bidra med 

information kring solexponeringen och möjlig solelproduktion för fastigheter i 

landet. Medvetenheten gällande möjlig solelproduktion bör innebära att fler 

investerar i solenergi. Därför är det viktigt att regeringen, kommuner och andra 

aktörer skapar och tillhandahåller sådan information (Kanters, Kjellsson & Wall. 

2014). 

Trenden gällande solkartor är generellt positiv runt om i landet men i Växjö som 

undersöks i denna studie finns ännu ingen. Därför har solexponering och eventuell 

solelproduktion av de utvalda fastigheterna på Sankt Sigfridområdet beräknats i 

programmet VIP-Energy. En solkarta över Sankt Sigfridområdet hade underlättat 

arbetet när bebyggelsens potential gällande solelproduktion skulle utredas. 

Solkartan hade givit en övergripande bild av vilka fastigheter som borde undersökas 

samt vilka som kunde ha utelämnas direkt. För att öka solenergiinvesteringarna bör 

solkartor för hela Sverige tas fram. 

Bengt Stridh påpekade att solfångare och solvärme i princip är bortglömda på den 

svenska marknaden i dagsläget och har nästan försvunnit helt. Sedan år 2011 finns 

inget stöd för investeringar i ren solvärme. Bengt Stridh ställde även en motfråga 

där han frågade om någon annan av de medverkande hade nämnt solfångare 

överhuvudtaget. Ingen förutom Bengt Stridh nämnde solfångare vilket delvis stärker 

Bengts ståndpunkt och teori att solfångare och solvärme har hamnat i skymundan i 

förmån för solceller och solelektricitet. Vidare studier som undersöker solfångares 

och solvärmes utveckling kan därför vara intressanta.  

7.2.2 Tekniska faktorer & aspekter  

Flertalet av de medverkande påpekade att orientering, taklutning och skuggning är 

viktiga faktorer för att solceller ska uppnå optimal solexponering, vilket ligger i 

linje med Energimyndighetens (2019a) rekommendationer. För en optimal 

elproduktion ska solcellerna placeras i sydlig, sydvästlig eller sydöstlig riktning. 
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Den generellt bäst lämpade lutningen för solcellspanelernas elproduktion under ett 

års tid är 30–50 grader.  

Förutom orientering och lutning påverkas solexponeringen även av skuggning som 

kan uppstå från träd, kringliggande objekt och andra taklagskompletteringar. 

Störningsmomnten finns överallt och måste därför tas i beaktning 

(Energimyndigheten. 2019a).  

I dagsläget är de vanligast förekommande solcellstyperna monokristallina, 

polykristallina och tunnfilmssolceller (Energimyndigheten. 2019b). Dessa 

förekommer i relativt låg variation utseendemässigt vilket försvårar 

integreringsmöjligheten. Utvecklingen går däremot tillsynes framåt. Tesla Inc. (u.å.) 

utvecklar i dagsläget Tesla Solar Roofs som efterliknar ett naturligt takmaterial. 

Även svenska tillverkaren S:t Eriks har tagit fram tegelpannor försedda med 

solceller, se figur 11. Medverkandes svar tyder på solcellsintegrerade 

taktäckningsmaterial i framtiden kan vara en nyckelfråga när det gäller efterfrågan, 

exempelvis kan Tesla Solar Roofs och S:t Eriks tegelpannor vara bra alternativ att 

använda. De medverkandes åsikter efterfrågade positiva gestaltningseffekter och 

helhetslösningar som skapar ett neutralt tillskott till bebyggelsen. De 

byggnadsintegrerade solcellstillverkarnas produkter påvisar att utvecklingen går 

framåt och mer avancerade alternativ finns att tillgå. Fortsatt utveckling skulle 

förenkla solcellsintegreringen i fler byggnadsmiljöer och skapa en utformning där 

taket och solcellerna blir ett gemensamt byggnadskomplement. Därigenom finns 

ytterligare utrymme för tillverkare på marknaden att skapa fler alternativ för 

byggnadsintegrerade solceller, även fall Tesla och S:t Erik är bra valmöjligheter. 

De medverkande framhöll även vikten av kostnaden samt eventuell miljöbelastning 

vid framtagningen av solceller. Denna studie innehåller ingen undersökning rörande 

solcellers miljöbelastning vid dess framtagning utan beskriver enbart att 

tunnfilmssolceller kan innehålla miljöfarligaämnen (Energimyndigheten. 2019b). 

Uppenbarligen är solcellers miljöbelastning en fråga av intresse vid en 

solcellsinstallation och därför kan vidare studier rörande solcellers miljöbelastning 

vara intressant. 

Bengt Stridh var det enda av de medverkande som fick frågan att jämföra 

takbelagda solceller med markanlagda solcellsanläggningar. Likt 

energimyndighetens konstaterande påpekar Bengt Stridh solcellsparker 

anspråkstagande av markyta, vilket medför utrymmeskrav för kommunikationsvägar 

och nätanslutningar. Faktorerna är viktiga att ha i beaktning ur ett 

kostnadsperspektiv eftersom nya vägar och ledningar inte är billigt 

(Energimyndigheten. 2019e).  

Det finns en fördel med byggnadsintegrerade solcellsanläggningar då de inte 

exploaterar någon ny mark, eftersom det vanligtvis redan finns en nätanslutning i 

fastigheten. Överföringsförlusterna till elnätet minskar också eftersom 

elanvändningen är där produktionen finns, om inte solelektriciteten ska säljas. Bengt 

Stridh beskriver också den ekonomiska vinningen i att installera takbelagda 

solcellsmoduler i samband med en eventuell takrenovering.  
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På så vis sammanfaller underhållsarbetet på taket med solcellsinstallationen och en 

eventuell nedmontering av modulerna på grund av en oplanerad takomläggning 

undviks. Tankesättet bidrar till en ökad ekonomisk lönsamhet samt ett mer hållbart 

byggande. 

7.2.3 Ekonomiska faktorer & aspekter 

De medverkande påpekade att prisfallet på solcellsmoduler tillsammans med de 

förväntat stigande elpriserna kommer vara skälet till solcellsinstallationers fortsatta 

utveckling. Möjligheten till dagens ekonomiska investeringsstöd samt 

tillhandahållande av elcertifikat vid solelproduktion förstärker denna tes. Bidragen 

påvisar politikernas villighet att främja den förnybara energiutbyggnaden i Sverige. 

Den ekonomiska lönsamheten kan kopplas till innebörden av att bli elproducent, då 

det fortsatt är bidragsberättigat att producera solel i Sverige. (Energimyndigheten. 

2018b). 

Eftersom subventionerna är begränsade är det i dagsläget lång väntekö innan en 

solenergiinvesterare kan ta del av de angivna medlen (Energimyndigheten. 2019d). 

Bidragsutvecklingen väcker därför intresse rörande hur den nuvarande positiva 

utvecklingen kan hålla i sig. Går inte Sveriges regering in med ytterligare 

subventioner riskerar solenergitrenden att visa en negativ utveckling i framtiden.  

Kanters, Horvat & Dubois (2014) redogör att byggsektorn behöver bli mer 

energibesparande och egenutvecklade när det gäller energiresurser och distribution i 

fastigheter, exempelvis genom solenergisystem. Därför är det som Ing-Marie 

Gustafsson efterlyste viktigt att med mer och bättre bidrag tillkommer så en 

solenergiinvestering fortsättningsvis upplevs som lönsam. 

Både Energimyndigheten (2019e) och Bengt Stridh framhäver att 

solcellsanläggningar uppnår sin ekonomiska lönsamhet snabbare genom att 

producera solelektriciteten för eget bruk än att sälja den. Den egenproducerade 

energin ersätter då den annars inköpta elektriciteten. Vid eventuell försäljning av 

solcellsanläggningens elproduktion konkurrerar producenten med Nord Pools 

sportmarkandspriser, därför blir det svårare att skapa en lönsamhet i dagsläget. 

Lönsamhetsmässigt är det därför bättre att ersätta den egna energianvändningen med 

egenproducerad solelektricitet än att sälja den. 

Bengt Stridh nämnde att fler elkonsumenter även blir elproducenter, vilket kan 

medföra att elnätet behöver byggas om. När vanliga hushåll börjar mata ut 

elektricitet i motsatt riktning kommer nätet att få ett överskott av elektricitet. 

Fortsätter solenergiutvecklingen uppåt och antalet elproducenter ökar, måste flera 

stora beslut från den svenska regeringen fattas rörande solenergins framtid. 

Innebörden av att bli solelproducent kan komma att förändras ur ett ekonomiskt 

perspektiv, beroende på om subventionerna kvarstår.  

Av de tre tillfrågande var det endast en som hade investerat i solenergi, det var 

solexperten Bengt Stridh. 2017 uppgick installerade solcellsanläggningar i Sverige 

till cirka 15 300 stycken, rapporterar Energimyndigheten (2018a). Placeras 15 300 

stycken solcellsanläggningar i relation till Sveriges befolkning på drygt 10 000 000 

upplevs antalet som minimalt.  
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Energimyndigheten (2018a) presenterade däremot en ökning av nätanslutna 

solcellsanläggningar med drygt 52% mellan 2016 och 2017. 

7.2.4 Arkitektoniska faktorer & aspekter 

Vikten av samspel mellan solcellsinstallationer och byggnaders gestaltning nämndes 

flertalet gånger av de medverkande, däremot var arkitekterna konkretast i sina svar. 

Utfallet återspeglar sig i både Kanters, Horvat, & Dubois (2014) och Munari Probst 

& Roeckers (2007) studier som redogör att arkitektens betydelse vid 

solcellsintegreringen kan ses som ovärderlig. Eftersom arkitekterna i ett tidigt skede 

av byggprocessen förmår att påverka solcellsintegreringen, de kan med noggrannhet 

välja solcellstyper som samspelar byggnadens övriga material och gestaltning. 

Arkitekten har av allt att döma en viktig roll vid integreringen av 

solcellsanläggningar på en byggnad, framförallt vid nyproduktioner.  

När solceller ska appliceras på en befintlig byggnad som redan har en säregen 

gestaltning blir det genast mycket svårare att få till en lyckad integration som inte 

påverkar den tidigare gestaltningen. Därför är det viktigt att BIPV utveckling 

fortsätter, att solceller likt S:t Eriks Nibra-panna som liknar en vanlig tegelpanna 

blir mer etablerade på den svenska marknaden. BIPV solceller kommer att 

underlätta solcellsintegreringen på befintliga byggnader då vid till exempel ett byte 

av takmaterialet kan BIPV solceller likt Nibra-pannan kombineras med vanliga 

tegelpannor utan att byggnadens utformning påverkas avsevärt. Zanetti (2010) 

belyser exempelvis betydelsen av att ta hänsyn till de linjer som utgör en byggnads 

konturer vid installation av solceller. Estetiska uttryck som takets nocklinje, lutning 

och kanter ger byggnaden dess arkitektoniska karaktär. Förändringar av dessa 

element kan påverka byggnadens kulturhistoriska värden. Med anpassade BIPV 

solceller behöver inte en solcellsinstallation påverka en byggnads arkitektoniska 

karaktär.  

Ing-Marie Gustafsson berättade att Accent Arkitekter försöker arbeta med 

helhetslösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv där ena halvan bekläds med 

solceller medan den andra halvan täcks av sedumgräs med möjlighet till dagvatten 

lagring. Denna metod är inte berörd eller applicerad i denna studies utredning och 

teoriinsamling, men är en intressant aspekt att undersöka i vidare studier kring 

takbeläggning.  

Munari Probst & Roeckers (2017) designmetodik för installation av solceller rör 

främst byggnadens gestaltning och är inte utformad utifrån ett klimatpåverkande 

perspektiv. Rådande klimatöverenskommelse, Parisavtalet, anger att den globala 

temperaturökningen inte får överstiga 2 grader då en sådan höjning kan medföra 

förödande konsekvenser för jordens klimat, exempelvis förhöjd havsnivå och 

översvämningar (Miljö- och energidepartementet. 2016). Med utgångpunkt i 

Parisavtalets syfte bör möjligtvis en annan desginmetodik undersökas och arbetas 

fram, en metodik som sätter klimatpåverkan i fokus vid solcellsinstallationer.  



 

52 

 

8 Förslag 

Utifrån de utvalda fastigheternas enskilda gestaltning presenteras lämpliga 

integreringsförslag vid en solcellinstallation för respektive byggnad. Förslagen som 

presenteras nedan baserades utifrån de teoretiska utgångspunkterna samt 

surveyundersökningens resultat och analys.  

I Sankt Sigfridområdet finns bebyggelse som klassas som särskilt värdefull och 

byggnadsminne, Italienskapalatset med till tillhörande kyrka. Växjö kommun bör 

därför kontaktas före ingrepp utförs i området eftersom detaljplanen kan innehålla 

specifika planbestämmelser för bebyggelse och fastigheter i anknytning till 

byggnadsminnena, vilket kan försvåra en solcellsinstallation.

8.1 Hus A38 

 

Figur 41: Hus A38. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

Hus A38 uppfördes år 1938. Åtta år tidigare lanserades funktionalismen under 

Stockholmsutställningen 1930 i Sverige. Funktionalismen framhävde en byggnads 

funktion med enkla och sparsamma geometriska former. Hus A38 följer inte 

funktionalismens stilideal utan har istället inslag av nyrenässans och 

nationalromantik i sin utformning. Byggnaden är inte överdrivet dekorativ men har 

inslag med mindre attribut som takkupor och klocktorn vilket ger den en säregen 

gestaltning. Fastigheten har en tydlig våningsuppdelning i tre plan och 

fasadmaterialet består av ljus slätputs, vilket är klassiska nyrenässansiska drag. 

Takmaterialet består av skiffer vilket var ett vanligt förekommande material i 

Sverige fram till 1930 vilket ger en förnimmelse av nationalromantiken. 

Fastigheten har ett sadeltak med ena sidan belägen i sydlig riktning med en lutning 

på 28 grader, vilket goda försättningar för solexponering och en solcellsanläggning. 

Takets lutning medför dock att en eventuell solcellsinstallation tydligt påverkar 

fastighetens gestaltning. Därför bör ett sådant ingrepp göras med stor försiktighet. 

Byggnadsintregerade solceller, BIPV, skulle vara ett lämpligt alternativ.  
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Teslas Solar Roof-takplattor med en struktur i ytan hade varit ett ypperligt alternativ 

som komplement till skiffertaket (Tesla. u.å.). Det blir dock genast en 

konstandsfråga då BIPV utvecklingen och dess olika produkter i dagsläget inte fått 

något större genomslag i Sverige.  

Kostanden för BIPV solceller är i dagsläget betydligt högre än BAPV solceller som 

installeras i moduler ovanpå det befintliga takmaterialet. Därför bör en 

solcellsinstallation på Hus A38 väntas med till det finns ett lämpligt 

solcellsalternativ på marknaden utifrån både kostnads- och gestaltningsperspektiv 

återfinns. Något som bör tas i beaktning är Hus A38:s takkonstruktion eftersom det 

är en äldre trästomme som borde undersökas grundligt innan en eventuell 

solcellsinstallation. Detta för att försäkra att takets hållfastighet är tillräcklig vid 

tillkommande laster av så väl solcellsinstallation, underhållsarbete som eventuella 

snölaster (Lundh, Ståhl & Ylmén. 2011). 

8.2 Hus 3  

 

Figur 42: Hus 3. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019 

 

Figur 43: Gymnastiksalstaket, hus 3. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 
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Hus 3 uppfördes 1974 och har flera olika taktyper för möjlig solcellsmontering. 

Solenergiberäkningarna i denna studie utfördes för en solcellsanläggning placerad 

ovan på gymnastiksalstaket. Taket är relativt nyligen renoverat vilket inte bör 

medföra några byggnadsfysiska konsekvenser på konstruktionen. Takhållfastigheten 

bör ändock undersökas grundligt innan en eventuell installation utförs. 

Gymnastiktakets högsta punkt är belägen på 10,5 meters höjd med en taklutning på 

6,6 grader. Taket är därför inte direkt framträdande från ett markperspektiv vilket 

underlättar en solcellsintegrering. Taket har en relativt anspråkslös utformning med 

ett ytskikt av papp i rödsvart nyans. Med höjd- och utformningsfaktorerna i 

beaktande skulle ett lämpligt val av solcellstyp vara den som ger högst elproduktion.  

Enligt Energimyndigheten (2019b) är det den monokristallina solcellsmodellen som 

uppnår högst verkningsgrad, mellan 15–22 %, vilken hade varit ett bra val ur 

produktionssynpunkt. Alternativet är den polykristallina solcellen som innehar en 

något lägre verkningsgrad, mellan 15–17 %. Är priset en övervägande faktor kan 

den polykristallina solcellen vara att föredra eftersom verkningsgraden inte skiljer 

sig åt nämnvärt mellan solcellerna. 

Hus 3 är sammankopplat med hus 5 och B90, vilket gör alla fastigheter till ett 

samlat byggnadskomplex. Hus B90 har en modern funkis utformning med vit 

slätputs, runda former och flackt tak. Hus 5 har 1960–70 talets funktionella 

utformning i gul tegelfasad, med raka former och rött bandtäckt plåttak. Enklast är 

att förhålla sig till de enskilda fastigheternas gestaltning vid en solcellsintegrering, 

men samtidigt försöka se till byggnadskomplexet i sin helhet. 

Eftersom taket på hus 3 i dagsläget är förhållandevis anspråkslöst och obemärkt 

skulle en eventuell solcellsanläggning tillföra karaktär till fastighetens gestaltning. 

Trots att installationen inte skulle bli märkbart synlig för förbipasserade skapas ett 

high-tech inslag till gestaltningen. Ett inslag som förmedlar betraktaren ambition om 

en mer hållbar energianvändning, där fastighetsägaren vill ligga i framkant 

angående förnybar energi. Intentionen skapar ett positivt bidrag till byggnadens 

utformning. Därför bör solcellsmodulerna monteras för bästa möjliga solexponering, 

som enligt Energimyndigheten (2019a) är 30–50 grader. Detta trots att lutningen 

skulle medföra att solcellerna inte följer takets form och troligtvis kräver bygglov. 

Processen med att söka bygglov för solcellsinstallationen kan ställas mot resultaten i 

de olika fallen av hus 3:s energiberäkningar. Fall 1 med 363 stycken solceller gav en 

möjlig elproduktion på 67 462 kWh/år och fall 2 med 295 stycken solceller gav en 

möjlig elproduktion på 58 315 kWh/år, se tabell 4. Fall 1 ett ger förvisso en högre 

elproduktion än fall 2 men fall 1:s anläggning kräver 67 stycken fler solceller, 

beroende på vad som vill uppnås med solcellsinvesteringen så bör dessa siffor tas i 

beaktning. Fler solceller medför exempelvis en högre investeringskostnad för 

anläggningen samtidigt som det också ger en större årlig elproduktion bortsett från 

elprismarknadens olika toppar och dalar. Elpriserna styrs efter utbud och efterfrågan 

och kan därav av variera kraftigt under ett år (Svenska kraftnät. 2019).    
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8.3 Hus 5 

 

Figur 44: Hus 5. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

Fastigheten är uppförd 1984 och har en tydlig funktionell utformning inspirerad av 

1960–70 talet. Taket är ett valmat bandtäcktplåttak i en röd kulör som faller i 

samtliga väderstreck och lutningen på de sydligt orienterade delarna uppnår 35 

grader. Taklutningen skapar en god exponeringsvinkel som möjliggör en 

solcellsinstallation där modulerna appliceras direkt på taket. Med liknande 

förutsättningar som hus A38 blir en eventuell solcellsinstallation påtaglig från ett 

markperspektiv.   

Byggnadshöjden och det kringliggande områdets öppenhet försvårar en 

solcellsintegrering på taket, eftersom det märkbart påverkar gestaltningen. Ett 

alternativ blir då att invänta utvecklingen av de byggnadsintegrerande solcellerna, 

BIPV, som medför ett bättre resultat ur ett gestaltningsperspektiv. Ett annat 

alternativ är att applicera BAPV solceller, som monteras ovanpå det befintliga 

takmaterialet. De två alternativens förutsättningar gällande kostnad och 

bygglovsbegäran bör ställas mot varandra och analyseras utförligt innan beslut om 

investering tas. Tillägas bör att hus 5:s taklutning på 35 grader är ypperlig för god 

elproduktion under ett år enligt Energimyndighetens (2019a) då lutningen ligger 

mellan 30–50 grader.   

8.4 Hus E56 

 

Figur 45: Hus E56. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 
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Hus E56 är uppfört 1956 och fastigheten har en genomarbetad och tilltalande 

fabriks- och lager utformning. Exteriören består av slätputs i gul kulör och 

takmaterialet är av svart papp. Takytan med lämpligast orientering är belägen i 

sydlig riktning och uppnår en area på 420 m2 med 10 graders taklutning. En 

solcellsinstallation skulle påverka fastighetens gestaltning, men likt förslaget för hus 

3 så skulle en eventuell solcellsinstallation skapa ett high-tech inslag som kan 

upplevas som positivt.  

I resultatet redovisades två fall av solcellsinstallationsmöjligheter för hus E56. I fall 

1 installerades solcellerna längs taklutningen och i fall 2 lutades solcellerna till en 

total vinkel på 35 grader. Resultatet visade att fall två skapade 13 % bättre 

elproduktion i snitt per modul och år, därför skulle en mer lönsam ekonomisk 

vinning finnas i det senare fallet. Däremot påverkar den 35 gradiga solcellsvinkeln 

fastighetens gestaltning, främst eftersom solcellerna vinklas upp från det befintliga 

taklutet. Formavvikelsen från taket kräver en bygglovsansökan enligt Boverkets 

(2018) regler och föreskrifter. Likt övriga förslag bör även en grundlig 

undersökning av takkonstruktionen göras innan en eventuell solcellsanläggning 

installeras.   

Lämpligast val av solcellstyp beror främst på intentionen med fastigheten och dess 

elproduktion. Likt hus 3:s förslag, kan valet baseras på kostnad eller maximal 

verkningsgrad. De monokristallina solcellerna uppnår en verkningsgrad på mellan 

15–22 % och är bland de vanligaste och effektivaste alternativen på marknaden 

(Energimyndigheten. 2019b). Då fastigheten främst fungerar som förråd och 

förvaringsplats samt har en lagerutformning, rekommenderas de solcellsmoduler 

med högsta möjliga verkningsgrad.  

8.5 Solcellspark 

 

Figur 46: Möjlig yta för solcellspark. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

Den eventuella solcellsparken som presenterades i resultatet hade en 

exploateringsyta på 5000 m2 exklusive elcentral, växelriktare, 

kommunikationsvägar med mera. Solcellsparkens upptagningsområde motsvarar 

ungefär en halv fotbollsplan men i förhållande till den tillgängliga markytan på cirka 

19 800 m2 finns expanderingsmöjligheter. Den obebyggda markytan intill Talludden 

medför att solcellssparken kan placeras mer avskilt från övrig verksamhet på Sankt 

Sigfridsområdet.  
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Den dolda placeringen kan ses som positiv då den skulle påverka övrig bebyggelse 

minimalt. En solcellspark betingar dessutom en samlad installationsyta vilket kan 

underlätta underhållet. 

En solcellspark behöver ett visst markarbete för ställningar och anhåll till 

installationsanläggningen. Den tilltänkta installationsplatsen bör även undersökas 

utifrån möjlighet till nätanslutning. Skulle nya ledningar behövas uppstår genast en 

kostnadsfråga. Uppförs en solcellspark utanför detaljplanens område krävs inget 

bygglov, däremot krävs tillstånd för transformatorstationen som måste upprättas. 

Före uppförandet av en eventuell solcellspark ska även en anmälan till länsstyrelsen 

utsändas, då en solcellspark skulle förändra naturmiljön (Energimyndigheten 2019e). 

Som Bengt Stridh förklarade i surveyresultatet har en solcellpark i regel en lägre 

investeringskostnad per kW och en mer vinstgivande produktionsmöjlighet än 

takbelagda solcellsinstallationer. Bengt Stridh redogjorde även för den ekonomiska 

lönsamhetsproblematiken då priserna för såld elektricitet skulle konkurrera med 

Nord Pools spotmarknad. 

Fördelarna med att uppföra en solcellspark intill Tulludden skulle bland annat vara 

att den befintliga marken inte lämpar sig för fastighetsexploatering. Solcellsparken 

som redovisades i resultatet påvisade även en möjlig årlig besparing på 200 000 

kronor, i förhållande till att köpa in elektriciteten till dagens marknadspris. 

Investeringskostnaden för solcellsparken är inte inräknad i besparingen och bör 

därför beräknas innan ett beslut om uppförande av solcellspark fattas. I 

solcellsparken installeras fördelaktigen solcellsmoduler med högsta möjliga 

verkningsgrad, då elproduktionstillförseln i detta fall väger tyngre än den 

arkitektoniska gestaltningen. Solcellsparkinvesteringen på Sankt Sigfridområdet blir 

i slutändan en kostnadsfråga.
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9 Diskussion  

9.1 Teori & Metod 
Denna studie berördes av många aspekter och faktorer att komplexiteten och 

omfattningen medförde att de teoretiska utgångpunkterna inte kunde beröra allt. 

Arbetets insamlade teori är dock så inkluderande att resultatet och förslagen anses 

vara relevanta. De teoretiska utgångpunkterna redovisar praktiska, tekniska, 

ekonomiska och arkitektoniska faktorer och aspekter som är viktiga att ta i 

beaktning vid solcellsinstallationer i en bebyggelse. Vid surveyundersökningen 

uppkom intressanta frågor beträffande miljöbelastningen vid framställningen av en 

solcell ett område som inte berörs i teorin men som är av stor betydelse och relevans 

vid en studie av solenergi och solceller. De presenterade förslagen hade eventuellt 

sett annorlunda ut om solcellers eventuella miljöbelastning tagits i beaktning, därför 

kan förslagen i detta arbete vidare utvecklas för att öka validiteten.  

De utförda platsbesöken på Sankt Sigfridsområdet skapade en god 

verklighetsuppfattning gällande fastigheternas egenskaper och möjlighet till 

solexponering. Besöken gav tillfälle att analysera bebyggelsen och undersöka 

solinstrålningsvärden samt arkitektoniska kvalitéer. En befintlig solkarta över Växjö 

hade möjliggjort en mer grundlig förstudie innan det första besöket. Förstudien hade 

då givit en tidig förståelse angående solexponeringsvärden samt skapat tillfälle att 

sortera bort vissa fastigheter utifrån eventuell låg elproduktion. Platsbesöken gav 

därför möjlighet att studera fastigheternas lämplighet för solcellsinstallationer 

utifrån installationsvinkel, geografiska orientering och arkitektoniskkvalité, vilket 

var en del av de uppsatta målen. 

Sammanställningen av de aktuella takytorna och möjliga installationsytorna i Sankt 

Sigfridområdet utfördes med hjälp av det tillhandahållna ritningsmaterialet. 

Eftersom den största delen av det utgivna materialet var ritningsfiler från AutoCad 

Architecture genomfördes areamätningarna direkt i programvaran. 

Tillvägagångsättet underlättade sammanställningstillfället då samtliga ytor kunde 

utvinnas smidigt ur det digitala verktyget. 

Utförandet av solstudien gav kännedom för vad en solcellsinstallation kan generera 

på en utvald byggnad, samt hur solelproduktionen kan variera beroende på 

orientering och lutning. Då arbetet bygger på flera undersökta fastigheter med 

sydligt orienterade takytor ökade validiteten i studien. Den faktiska skuggbilden 

över byggnaderna borde däremot ha analyserats djupare för att ge resultatet ökad 

tillförlitlighet. Förkunskaperna i VIP-Energy var inledningsvis begränsade men 

stegrades med hjälp av manualer och tidigare teori. Ett mer beprövat mätinstrument 

ur erfarenhetssynpunkt hade givit mer tid till andra delar i arbetet. Metoden bidrog 

dock till en djupare analys och beräkningar av fastigheternas förutsättningar till 

solelproduktion, vilket var en del av målet.   
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Lönsamhetsberäkningarna över hus A38 och E56 utfördes genom en payback-metod 

som visade den årliga besparingen utifrån den egenproducerade elektriciteten. Målet 

var att påvisa den förnybara energins ekonomiska lönsamhet vilket visade sig i de 

utvalda fallen. De specifika byggnaderna som användes vid 

lönsamhetsberäkningarna hade liknande tillgänglig yta för solcellsinstallation, som 

referensbyggnadens befintliga installation. Urvalet gav beräkningarna den bästa 

tillförlitligheten utifrån installations- och materialkostnader eftersom 

installationsytorna i princip var desamma. Validiteten kunde ökats ytterligare ifall 

insamling av installationsofferter hade utförts för respektive beräknad 

solcellsanläggning. Prisbilden hade medfört ett mer exakt kostnads- och 

besparingsresultat. De intagna elpriserna från Region Kronobergs verksamhet 

underlättade vid beräkningstillfället kring payback-metoden. En utökad teori och 

studie kring elmarknaden och dess spotpriser hade förenklat förståelsen och givit en 

mer generell bild av de faktiska elpriserna i samhället. Eftersom elpriserna varierar 

beroende på utbud och efterfrågan skulle en mer avancerad lönsamhetsberäkning 

givit arbetet en högre tillförlitlighet. Beräkningsmetoden skulle fördelaktigen utförts 

med en LCC-kalkyl som baseras på nuvärdemetoden och tar hänsyn till valutans 

skiftande värde och investeringens totala livscykelkostnad, vilket i sin tur påverkar 

priset per kWh. 

Genomförandet av surveyundersökningen gav arbetet ett ökat akademiskt värde. 

Surveyresultatet skapade en bredare bild och kunskap rörande viktiga faktorer och 

aspekter att ta hänsyn till vid solcellsinstallation i en bebyggelse. 

Surveyundersökningen skapade även en mer koncentrerad och kvalitativ bild av hur 

professionella och insatta aktörer i byggbranschen resonerar samt agerar gällande 

solenergi och solceller. Kombinationen och jämförandet mellan de teoretiska 

utgångpunkterna och surveyresultatet bidrog till att målet och förslagen rörande 

byggnadsobjektens gestaltningspåverkan vid en solcellsinstallation kunde uppnås, 

vilket ökade validiteten. Båda metodernas resultat var likartade vilket även visar god 

reliabilitet hos de presenterande förslagen. Surveyresultatet hade dock fått en ökad 

validitet om ytterligare personer med varierande befattningar hade medverkat. En 

enkätundersökning riktad mot allmänheten hade medfört ett mer kvantitativt och 

överskådligt resultat för hur gemeneman upplever och resonerar gällande solenergi- 

och solcellsfrågor. Eventuellt enkätresultat hade skapat en bild av hur allmänheten 

tänker, vilket säkerligen hade påverkat förslagen i studien. Det hade ökat 

trovärdigheten i arbetet eftersom majoriteten av potentiella solenergiinvesterare 

består av privatpersoner i form av villaägare.  

9.2 Resultat 
I denna fallstudie användes flertalet olika metoder, platsbesök, solstudie, 

ekonomiska och tekniska beräkningar samt en survayundersökning, vilket skapade 

ett omfattande resultat. För att uppnå syftet med arbetet behövdes en rad olika 

metoder för uppnå en tillförlitlig reliabilitet. Omfattningen i förhållande till 

tidplanen kan ha påverkat resultatets kvalité och validitet. Hade fallstudien 

avgränsats till enbart en specifik metod, exempelvis en surveyundersökning så 

skulle utfallet antagligen givit ett mer ingående och fördjupat resultat av viktiga 

arkitektoniska faktorer och aspekter.  



 

61 

 

Studien hade då missat helhetsbilden, det vill säga de viktiga faktorerna och 

aspekterna rörande det praktiska, tekniska och ekonomiska vid solcellsinstallation. 

Arbetets resultat redovisade det berörda ämnets komplexitet samtidigt som studier 

likt denna succesivt minskar kunskapsgapet. Resultatet påvisar dessutom att det 

finns flera viktiga faktorer och aspekter förutom de som tas upp i denna studie vilka 

bör tas i beaktning vid en solcellsinstallation i en bebyggelse, exempelvis miljö och 

klimat.    

9.2.1 Solstudie & kostnad 

Resultatets elproduktions- och kostnadsberäkningar är baserade på referensdata 

samt priser hämtade från Region Kronobergs verksamhet. Eftersom summorna är 

grundade i tillfälliga inköpspriser och nyligen utförda solinstallationer ger resultatet 

en bild av besparingsmöjligheterna utifrån dagslägets kostnader. Elpriserna varierar 

däremot över tid och i vidare studier bör hänsynstagande av prisförändringar 

beaktas för att öka trovärdigheten gällande återbetalningstid och direkt besparing. 

Genomförandet av solstudien gav en tydlig bild av att de utvalda byggnaderna i 

Sankt Sigfridområdet besitter en god möjlighet till solelproduktion. Det förnybara 

energi alternativet sammanflätas väl med Region Kronobergs ambitioner gällande 

miljövänlighet i kommande hållbarhetsprogram. Resultatet påvisade inte bara en 

god elproduktion utan även en ekonomisk lönsamhet för de undersökta 

byggnaderna. Möjligheten till den statliga subventionen på 20 % av den totala 

investeringskostnaden bidrog givetvis till den ökade räntabiliteten. Därför kan det 

vara viktigt att söka bidraget i god tid, redan under planeringsstadiet, då regeringens 

avsatta budget för utbyggnad av den förnybara solenergin innefattar långa 

vänteköer.  

Undersökningen vände sig bara till byggnader med syd- och sydöstligt orienterade 

takytor för att uppnå den högsta möjliga exponeringseffekten. I vidare studie hade 

en intressant aspekt varit att applicera solstudien på byggnader i rakt östligt- eller 

västligt väderstreck för att se den faktiska energiutvinningens skillnad. Fördelningen 

skulle kunna ge en jämn uppdelning av elproduktionen mellan morgon och kväll. 

Denna tankebana lämpar sig eventuellt bättre vid en privatägd villa då den största 

elförbrukningen sker vid tidpunkterna när de boende är hemma. 

Förvaring av solelektricitet kan komma att bli ett framtida intressant 

tillvägagångsätt, både för större och mindre aktörer. Att kunna använda den 

producerade elektriciteten från vår- och sommarmånadernas lönsamma perioder 

även på höst- och vinterhalvåret, skulle möjliggöra en effektivare användning av 

den energi som utvinns, vilket hade bidragit till en ökad självförsörjning och 

hållbarhet till samhället.  

De utförda beräkningarna visade en lönsam ekonomisk utveckling för den 

egenproducerade elektriciteten vilket ger en intressant ingångspunkt i solenergi 

området. En annan intressant aspekt hade varit att jämföra den egenproducerade 

elektricitetens miljöpåverkan i relation till en utvinning genom fossila bränslen. 

Alltså hur mycket världsmiljön och klimatet tjänar på att mindre aktörer väljer 

förnybara energikällor. Givetvis bör dock solcellens något ifrågasatta miljöpåverkan 

vid framställning tas i beaktning och undersökas djupare. 
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9.2.2 Surveyundersöking 

Surveyresultatet innehöll åtta stycken medverkande inom fem olika yrkesgrupper, 

vilket ger en generell bild över vilka faktorer och aspekter som är viktiga att ha i 

beaktning vid solcellsinstallation. Resultatet från surveyundersökningen tillämpades 

sedan i förslagen som presenterades i detta arbete. Förslagen fick därför en ökad 

validitet. Trovärdigheten i förslagen hade ökat ytterligare om urvalet även innefattat 

personer med befattningar som exempelvis installatör, fabrikatör eller leverantör. 

Ett resultat innehållande deras resonemang rörande solenergi och solceller hade 

givit en ökad förståelse kring praktiska svårigheter och säkert påverkat förslagen. 

I denna studies surveyundersökning saknades svar i vissa frågeställningar. Till 

exempel uppdagades att frågor rörande solkartor samt egen investering i solenergi 

hade varit av relevans för resultatet och analysen. Detta upptäcktes under 

surveyundersökningen och medförde att endast ett fåtal av de medverkande 

besvarade dessa frågor. Bortfallet ledde till att surveyresultatet rörande solkartors 

relevans eller icke relevans blev svåranalyserad då den innefattade få svarande. I 

efterhand hade ett grundligare framtagande frågeställningarna i förhållande till den 

insamlade teorin medfört ett mer omfattande och tillförlitligt resultat. 

Surveyresultatets omfång medförde att återkoppling till teorin gjordes utan problem. 

Det påvisar att den insamlade teorin var av god relevans, kanske kunde teorin till 

och med innefattat ännu fler områden. Samtidigt framkom av resultatet att en 

solcellsintegrering i en bebyggelse är en komplex fråga. Surveyundersökningen 

redogjorde även för vilka ytterligare områden som kan vara av intresse i vidare 

studier, framförallt miljöbelastning, klimatpåverkan, installation och solvärme.  

9.3 Förslag 
De presenterade förslagen riktade sig främst mot arkitektoniska faktorer och 

aspekter som är viktiga att ha i beaktning vid solcellsinstallation i de utvalda 

fastigheterna. I förslagen presenteras endast takbelagda solcellsinstallationer, även 

fast teori- och resultatinsamlingen framhåller att installationer på eller i en byggnads 

fasad också kan vara en effektiv solenergi investering. Utvecklingen gällande 

solcellsinstallationer i fasad kan därför vara av intresse i vidare studier. Om 

möjligheten till solcellsintegrering i fasad tagits med i denna studie hade resultatet 

och förslagen troligtvis sett annorlunda ut. 

Förslagen presenterar endast hur själva solcellerna kan installeras på lämpligast sätt 

i förhållande till en fastighets gestaltning. Hur övriga delar i en solcellsanläggning 

såsom växelriktare, elcentral och kabeldragning kan monteras redovisas inte. En 

solcellsanläggnings övriga delar påverkar inte själva gestaltning lika tydligt, utan 

monteras oftast inne i fastigheten. Därför presenteras inte några förslag på hur 

övriga delar i en solcellsanläggning kan appliceras. Vid en djupare studie som även 

innefattar dessa faktorer medförs en mer omfattande förslagsbeskrivning. Detta 

eftersom alla delar i en solcellsanläggning påverkar elproduktionen och kostnaden. 

Finns exempelvis en möjlig nätanslutning i anknytning till solcellsanläggningen 

eller måste långa ledningar dras eller grävas ner i marken. Nämnda faktorer 

påverkar investeringskostnaden och likaså elproduktionen då transmissionsförluster 

kan uppstå vid längre kabeldragningar. 
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Denna studie redovisar förslag gällande fyra stycken fastigheter samt en möjlig 

solcellspark, Sankt Sigfridområdet innefattar däremot totalt 24 stycken byggnader, 

se bilaga 7. Flertalet av dessa byggnader föll bort då dess tak var placerade i en 

ogynnsam riktning för solelproduktion eller på grund av att taket var beläget i 

skugga. Utöver de fyra fastigheterna som utredes i denna studie, konstaterades 

utifrån förstudien och platsbesöken att minst sex ytterligare fastigheter på Sankt 

Sigfridområdet kan vara av intresse för utredning gällande solcellsinstallation. 

Fastigheterna B80, BP60, E48, E45, E25 samt det sammanfogade huset 1, 2 och 4 

besitter alla en gynnsam orientering rörande solexponering och solcellsinstallation, 

se bilaga 7. Det hade dessutom varit intressant att utreda fastigheterna M57 och 

M58, se bilaga 7, och jämföra deras resultat rörande solexponering, eftersom taken 

är riktade i en mindre gynnsam östlig- och västligriktning. Resultatet från M57 och 

M58 hade kunnat påvisa hur mycket orienteringen påverkar resultatet samt styrka 

arbetes teori. 

Färre utvalda fastigheter, exempelvis en avgränsning till en eller två stycken hade 

troligtvis genererat i mer ingående förslag. Tidplanens något optimistiska magnitud 

återspeglades då planeringen inte innefattade tillräckligt med avlagd svarstid för 

parter som påverkade projektet. Förseningar orsakade att tidsplanen till viss del 

rubbades och att arbetet fick avgränsas. Exempelvis fanns intentioner att utreda hela 

bebyggelsen på Sankt Sigfridområdet. Dock fastställdes tidigt att målsättningen var 

allt för ambitiös och orimlig tidsmässigt, en lärdom att ta med till vidare studier.  

Under arbetets gång konstaterades att solcellsutvecklingen är på frammarsch men att 

det fortfarande finns utrymme till förbättring, framförallt inom byggnadsintegrerade 

solceller, BIPV. Det finns och utvecklas hela tiden nya material där 

solcellsfunktionen byggs in direkt i takmaterialet. BIPV solcellerna har däremot inte 

förmått att etablerat sig lika väl som de byggnadsapplicerade solcellerna BAPV. För 

att en solcellsinstallation ska uppnå bästa möjliga resultat i förhållande till 

gestaltningspåverkan, behöver BIPV solcellerna utvecklas ytterligare. I dagsläget är 

även kostnadsbilden en påverkande faktor, då BIPV solceller är betydligt dyrare än 

BAPV solceller.   
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10 Slutsatser 

Människans klimatpåverkan har vuxit sig allt starkare och diskuteras flitigt runt om i 

världen. Människan måste rannsaka sina egna levnadsförhållande och komma till 

insikt om att förändring krävs innan det är för sent, således före de icke förnybara 

energikällorna uttömts. Den förnybara energiutbyggnaden blir därför en 

fundamental del i den fortsatta klimatutvecklingen. Svenska regeringens budget 

innehållande subventioner för solenergi lär därför bli viktig även i framtiden. 

Genom att fortsätta skjuta till pengar borde främjandet av solenergiutbyggnaden i 

Sverige gynnas. Skulle de lönsamma aspekterna kring den ekonomiska vinningen 

offentliggöras tydligare kan solcellsinvesteringarna öka. Börjar fler producera egen 

elektricitet möjliggörs chansen att bli självproducerande vilket i framtiden kommer 

ha en positiv inverkan på världsklimatet. 

Solcellsinstallation i en bebyggelse är ett komplext ämne, då många faktorer och 

aspekter påverkar hur installationen bör utföras på lämpligast sätt. Resultatet visar 

att en solcellsinstallation kan påverka en byggnads gestaltnings både positivt och 

negativt. I denna studie framgår att en solcellsinstallation bör vara ett positivt eller 

neutralt tillskott för en byggnadsexteriör. Integreringen ska helst inte vara märkbar. 

Byggnadsintregerade solceller (BIPV), är ett alternativ som inte påverkar en 

byggnads gestaltning avsevärt. Byggnadsintregerade solceller måste fortsätta 

utvecklas och standardiseras så att det alternativt blir mer etablerat på marknaden. 

Den främsta anledningen till att byggnadsapplicerade solceller (BAPV) i dagsläget 

förekommer oftare är kostnadsbilden och den högre verkningsgraden. Däremot är 

den svårare att integrera på en byggnad utan att installationen påverkar 

gestaltningen. Givetvis finns möjlighet att skapa en god BAPV integrering, då vissa 

solcellsinstallationer och byggnadstyper lämpar sig med varandra eller tillsammans 

skapar ett positivt high-tech inslag. Ur ett arkitektoniskt perspektiv är däremot BIPV 

solcellerna att föredra, vilket även resultatet och förslagen i denna studie visar.  

En annan intressant aspekt för vidare undersökning är hur en solcellsinstallation 

som förnybarenergikälla ska ställas mot en byggnads gestaltning. Ska klimat och 

miljö gå före utformning och gestaltning? Ämnet rörande hur en solcellsinstallation 

påverkar en byggnads utseende är komplex, men studier likt denna ger succesivt 

ökad kunskap om hur en solcellsintegrering kan utföras på ett lämpligt sätt. Därför 

bör det göras vidare undersökningar och studier rörande solenergi.  

Solstudiens resultat redovisade att solcellers elproduktion påverkas av praktiska 

aspekter som orientering och lutning, sydligriktning och en installationslutning 

mellan 35–45 grader visade sig vara optimalast för elproduktionen. Studien påvisar 

därför betydelsen av noggrannhet vid granskning av en fastighets 

solexponeringsmöjligheter. Producenten måste som tidigare nämnts ta ställning till 

praktiska aspekter som orientering och installationslutning, vilken exponeringsyta är 

mest lönsam och i vilken vinkel kommer den producera mest. Ställningstagande 

gällande lutning på solcellsmodulerna bör även ses ur ett arkitektoniskt perspektiv 

då installationen eventuellt kan bli mer synlig. En ökad lutning kan däremot 

medföra ett mindre antal solcellsmoduler för att uppnå samma elproduktion.  
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Färre solcellsmoduler med optimal vinkel genererar dessutom vanligtvis i en lägre 

investeringskostnad och en minskad miljöpåverkan, i form av tillverkning och 

transporter. Faktorerna bör ställas mot varandra och utvärderas grundligt utifrån 

varje specifikt fall.  

Med dagens generösa statliga subventionsmedel finns en god ekonomisk lönsamhet 

vilket återspeglar sig i resultatets besparingsberäkning, investeringskostnaden 

reduceras markant med hjälp av det statligabidraget. Det finns även elcertifikat som 

producenten kan sälja med en ekonomisk vinning. Den affärsmässiga förtjänsten bör 

över sikt leda till att fler och större anläggningar byggs. Dessutom ger den 

egenproducerade elektriciteten en direkt avkastning, i det avseendet att producenten 

inte behöver köpa in den mängd elektricitet som istället produceras. Analysen 

framhåller att det är lönsammare att ersätta den inköpta elektriciteten med 

egenproducerad i jämförelse med att sälja elektriciteten på Nord Pool spotmarknad.  

Utredningen kring Sankt Sigfridområdet kan utföras än mer omfattande, framförallt 

genom en mer grundlig värdering av varje enskild byggnad. Vid specifika 

byggnadsfall kan faktorerna och aspekterna gällande det praktiska, tekniska, 

ekonomiska samt arkitektoniska vägas tyngre än andra. Frågan kvarstår dock om 

inte miljö och klimat borde prioriteras före alla andra faktorer och aspekter. 
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Bilaga 1, tidsplanering 

 

 



 

Bilaga 2 sid I 

 

Bilaga 2, sammanställda mark- och takytor 

 
Objekt   Tillgänglig yta Solcellsyta 

 

Hus A38:  315 m2  220 m2 

 

Hus E56:  420 m2  360 m2 (Takbelagd) 

    250 m2 (Lutad) 

 

Hus 3:  780 m2  600 m2 (Takbelagd) 

    488 m2 (Lutad) 

 

Hus 5:  617 m2  520 m2 

 

Solcellspark:  5 000 m2 (19 800 m2) 1500 m2 
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Bilaga 3, produktblad solcell ref. objekt. 
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Bilaga 4, återbetalningsberäkningar 

Referensdata hus B90: 

Solcell:    1230 kr/st 

Installationspris:   135 000 kr 

Övriga Materialkostnader:   263 600 kr 

 

Angivet inköpspris per kWh fån Region Kronoberg: 94,8 öre 

 

Beräkning hus A38: 

Solceller:   1230 x 133st  = 163 590 kr 

Installationspris:      135 000 kr 

Övriga materialkostnader:    263 600 kr 

Subvention (20%):   -112 438 kr  

Total investering:    449 752 kr 

 

Besparing utifrån egenproduktion: 0,948 x 28 599 = 27 111,8 kr/år 

 

Payback =    
449 752

27 111,8 
    = 16,6 år 

 

Beräkning hus E56: 

 

Solceller:   1230 x 150st  = 184 500 kr 

Installationspris:      135 000 kr 

Övriga materialkostnader:    263 600 kr 

Subvention (20%):   -116 620 kr 

Total investering:    466 480 kr 

 

Besparing utifrån egenproduktion: 0,948 x 32 993 = 31 277,4 kr/år 

 

Payback =    
466 480

31 277,4 
    = 14,9 år
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Bilaga 5, Surveyfrågeställning 

Hej! 

Marcus Obrelius heter jag och skriver just nu ett examensarbete med min partner 

Oscar Davidsson. Vi läser båda byggnadsutformning här på Linnéuniversitet i 

Växjö och har valt att skriva vårt arbete om hur bebyggelsen påverkas vid 

integrering av solenergi praktiskt, tekniskt, ekonomiskt och arkitektoniskt.  

Som komplement och för att ge arbetet ett ökat akademiskt värde intervjuar vi olika 

aktörer inom detta ämne såsom sakkunniga, utformare, stadsplanerare, beslutsfattare 

samt fastighet- och villaägare. Bebyggelsen vi skriver om i vårt arbete är beläget i 

Växjö därför är det intressant att höra vad personer som är aktiva i området tycker 

och tänker. Därav har vi valt ut dig som professor för institutionen för byggd miljö 

och energiteknik och hoppas att du vill svara på några frågor antingen via mail eller 

telefon. Vi kommer att sammanfatta det du svarar eventuellt citera dig rakt av. Innan 

vi använder dina svar i arbetet kommer vi givetvis visa hur vi kommer att redovisa 

svaren med ditt godkännande. Är du okej med att vi använder dina svar i arbetet 

utan ditt godkännande svara endast nej på sista frågan.  

Vill du läsa mer om vad vårt examensarbete handlar om så har jag bifogat vår 

planeringsrapport över hur arbetet kommer att gå till. Du får jättegärna kontakta oss 

ytterligare frågor uppstår.  

Om du redan nu vill svara på frågorna så lyder de som följer: 

• Hur upplever du Sveriges utveckling rörande solenergi i dagsläget? 

• Vilka aspekter och faktorer upplever du är viktiga gällande integrering 

av solenergi i en bebyggelse, nyproducerad och befintlig?   

• Finns det någon efterfråga av solenergi i ditt/ert arbete? 

• Hur arbetar du/ni med solenergi i ditt/ert arbete? 

• Hur arbetar du/ni med integreringen av främst takbelagda 

solcellsanläggningar på en byggnad, ny som befintlig? 

• Vad är en solkarta? 

• Har du själv investerat i solenergi? 

Vi uppskattar det jättemycket om du tar dig tid att svara på frågorna och bidrar till 

vårt arbete.  

Arbetet kommer att lämnas in för examination 27 maj 2019. 

Allt gott
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Bilaga 6, sammanställning av surveyresultatet 

De medverkandes svar redovisas i form av sammanfattningar för respektive 

frågeställning och kategori. Varje enskild kategori kan innefatta flera medverkande, 

där likartade svar sammanfattades under samma rubrik. Uppkom 

meningsskiljaktigheter eller att de medverkande redogjorde något som ingen annan 

framförde, refererades deras enskilda svar. Sammanfattningarna utgick från 

frågeställningarna nedan, se även bilaga 5. Samtliga intervjuobjekt lämnade 

medgivande att omnämnas i rapporten. 

1. Hur upplever du Sveriges utveckling rörande solenergi i dagsläget? 

2. Vilka aspekter och faktorer upplever du är viktiga gällande integrering av 

solenergi i en bebyggelse, nyproducerad och befintlig?   

3. Finns det någon efterfråga av solenergi i ditt/ert arbete? 

4. Hur arbetar du/ni med solenergi i ditt/ert arbete? 

5. Hur arbetar du/ni med integreringen av främst takbelagda 

solcellsanläggningar på en byggnad, ny som befintlig? 

6. Vad är en solkarta? 

7. Har du själv investerat i solenergi? 

Expert 

Bengt Stridh universitetslektor på Mälardalens Högskola medverkande i 

undersökningen. Han leder forskningsprojekt och är kursansvarig för en 

ingenjörskurs i solceller och solfångare. Bengt är även en av de svenska 

representanterna i IEA PVPS Task 13 on Performance and Reliability of 

Photovoltaic Systems sedan 2011 och IEA PVPS Task 15 on Enabling Framework 

for the Acceleration of BIPV sedan 2015. 

Frågeställningssammanfattning  

1. Hur upplever du Sveriges utveckling rörande solenergi i dagsläget? 

Bengt Stridh upplevde utvecklingen gällande solceller för elproduktion som positiv 

och uppåtgående. De generösa politiska stöden gör anläggningarna billigare och de 

ökade elpriserna har bidragit till en högre lönsamhet. Bengt ansåg däremot att 

solvärmen från solfångare oftast glöms bort och att marknaden i Sverige nästan helt 

försvunnit. Det finns efter 2011 inget stöd för investeringar i ren solvärme, det 

bedrivs inte heller någon forskning på universitet eller högskolor, vilket är en stor 

skillnad gentemot elproduktionen från solceller. Bengt berättade även att ett stort 

forskningsstöd för solceller återfinns, men att inget eller marginellt stöd för 

solvärme existerar. Fördelningen anser han är ett bevis på att politikerna har glömt 

bort solvärmen.  

När Energimyndigheten fick i uppdrag att sammanställa en framtida solstrategi, 

visade den sig enbart innehålla planläggning gällande solceller. Bengt Stridh ställde 

då en motfråga: Hur många av de som besvarade era frågor nämnde solvärme? 

Genom frågeställningen försökte Bengt påvisa att majoriteten främst tänker på 

solceller när de pratar om solenergi.  
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Gällande solceller finns ett lönsamt politiskt stöd berättade Bengt Stridh. Sverige 

har idag ett av de bästa stödsystemen för solceller i Europa, med investeringsstöd, 

skattereduktion, undantag för avgift för inmatningsabonnemang och möjligheten till 

elcertifikat. Bengt Stridh påpekar däremot att elcertifikatens värde kommer att gå 

mot noll inom några år eftersom utbudet kommer öka.  

2. Vilka aspekter och faktorer upplever du är viktiga gällande integrering av 

solenergi i en bebyggelse, nyproducerad och befintlig?   

Bengt Stridh beskrev att de estetiska aspekterna kommer bli allt viktigare i 

framtiden och att installationen av solenergianläggningar behöver smälta in bättre i 

dess miljö.  

Bengt Stridh berättade också att elnätet kommer behöva ses över om produktionen 

av solelektricitet fortsätter öka. Sverige har i dagsläget ett elnät byggt för utmatning 

av el från stora kraftverk till elkonsumenter. Om elkonsumenterna också blir 

elproducenter, så kallade prosumenter, kommer ett överskott av el inmatas på nätet 

vilket kan leda till en nödvändig ombyggnation. 

3. Finns det någon efterfrågan av solenergi i ditt/ert arbete? 

Bengt Stridh jobbar i dagsläget som forskare och lärare inom solenergi, solceller 

och solfångare för värme. 

4. Hur arbetar du/ni med solenergi i ditt/ert arbete? 

Se svar ovan då frågorna flöt ihop. 

5. Frågan ställdes på följande sätt: Hur lyder dina tankar gällande 

integreringen av takbelagda solcellsanläggningar på en byggnad gentemot 

en markanlagd solcellspark? 

Bengt ansåg att fördelen med solcellsinstallationer på tak och fasader är att 

exploateringen inte upptar någon ny markyta, dessutom finns oftast 

nätanslutningarna på plats. Närliggande anslutningspunkter minskar även 

överföringsförlusterna i elnätet eftersom användningen är där produktionen finns. 

För att minska investeringskostnaden skulle en fastighets- eller villaägare i samband 

med takomläggning även kunna installera solceller på taket. På så vis undviks 

nedmontering av solcellsanläggningen när taket ska bytas, om det finns en planerad 

takomläggning inom en snar framtid. 

Bengt Stridh berättade att solcellsparker prismässigt konkurrerar med priset för köpt 

el. Detta eftersom privatpersoner förutom Nord Pool spotpris även betalar el 

överföring, energiskatt, elcertifikatavgift samt moms. Därför är det enklare att skapa 

lönsamhet på egenproducerad elektricitet som ersätter den köpta, än att sälja 

överbliven skapad elektricitet till marknadspriset på Nord Pool spotmarknad. 

Bengt Stridh påvisade även att markbaserade anläggningar exploaterar stora 

markytor, som inte bara upptas av själva parken utan även av eventuella vägar och 

underhållningsstråk.  
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Solcellparkerna kräver dessutom oftast nya nätanslutningar men har i regel en lägre 

investeringskostnad per kW än takbelagda solcellsinstallationer. Skulle all 

producerad solelektricitet säljas vid en större anläggning hade priserna konkurrerat 

med Nord Pools spotmarknad. Därigenom är det svårare att få ekonomisk lönsamhet 

för större solenergianläggningar i dagens Sverige. 

Bengt Stridh hänvisade till en tweet där Johan Lindahl, talesperson för Svensk 

Solenergi, berättade att det i Danmark planerades att uppföra en solcellspark helt 

utan stöd. Solcellsanläggningen skulle vara försedd med den låga 

produktionskostnaden på ca 40 öre/kWh. Byggherren räknade därmed att vara 

konkurrensmässig gentemot spotmarknaden. 

6. Vad är en solkarta? 

För Bengt Stridh visar en solkarta hur stor solinstrålningen är mot en horisontell yta 

för en vald plats. I Sverige har det blivit populärt att städer eller kommuner utformar 

solkartor som illustrerar solinstrålningen mot en vald takyta, vissa kartor ger även 

möjlig solelproduktion under ett år. Dessa solkartor är ett sätt för kommunerna och 

politikerna att visa sitt intresse rörande solenergi. Metoden riktar sig främst mot 

privatpersoner samt klimat- och energirådgivare som kan använda kartorna till 

utredning av lämpligheten till solcellsinstallation på olika tak. Professionella 

installatörer har egna program för beräkning av solelproduktion. 

7. Har du själv investerat i solenergi? 

2010 köpte Bengt Stridh en solcellsanläggning bestående av 14 stycken 

solcellsmoduler till sitt hus utanför Västerås. Modulerna tar upp en yta på 19,4 m2 

och har en nominell verkningsgrad på 17,3 %. Anläggningen byggdes ut i november 

2015 och har nu installerad effekt på 4,8 kW. Taket har 27 gradig lutning och är 

orienterat 5 grader mot sydost, vilket är en så liten avvikelse mot sydligt läge att det 

inte påverkar årsproduktionen. Bengt berättade även att för den optimala 

årsproduktionen i Västerås ska uppnås, bör solcellerna ha en lutning på 41 

grader. För mer information: http://bengtsvillablogg.info/ 

Beslutfattare  

Tre personer med olika befattningar inom Växjös kommunala verksamheter 

medverkande. Klimat- & energirådgivare Magnus Jonasson, energiplanerade Jan 

Johansson samt Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie och enhetschef för 

byggnadsvård på kulturparken. 

Frågeställningssammanfattning 

1. Hur upplever du Sveriges utveckling rörande solenergi i dagsläget? 

Medverkande förklarade att priserna har sjunkit och lönsamheten ökat samt att 

möjligheten till statligt bidrag har stegrat intresset för solenergi markant. Det har 

hållits en del seminarium i Växjö som bland annat Energikontor Sydost arrangerat 

sig i, vilket påvisar att intresset finns i kommunen. Överlag upplevdes 

solenergiutvecklingen som något positivt.  

http://bengtsvillablogg.info/
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2. Vilka aspekter och faktorer upplever du är viktiga gällande integrering av 

solenergi i en bebyggelse, nyproducerad och befintlig?   

De medverkande redogjorde att viktiga aspekter är orientering, taklutning samt 

skuggning. Det underströks även att det behövs ställas högre krav på hur solceller 

interageras med byggnaders gestaltning och konstruktion. Solcellerna kommer i allt 

högre grad fungera som ett byggkomplement, exempelvis kan takmaterialets 

samspel med solcellerna utgöra en komplett och diskret byggnadsdel. Jan Johansson 

lyfte även fram att kostnaderna för solceller sjunkit, vilket påverkar de ekonomiska 

aspekterna. Däremot ansåg Jan att montering och installations anslutningar till el- 

och eventuella vattensystem, kan bli ännu smartare och kostnadseffektiva gällande 

solenergi.  

Samuel Palmblad poängterade betydelsen av att inte blunda för eventuell 

miljöbelastning vid framtagning av solceller. Klimatpåverkan måste tas i beaktning 

och lyftas fram trots att solenergin i mångt och mycket erbjuder en positiv och 

grönare energiframställning.  

3. Finns det någon efterfrågan av solenergi i ditt/ert arbete? 

Jan Johansson och Magnus Jonasson berättade att de kommunala företagen i allt 

högre grad installerade solceller vid nyproduktion.  

Samuel Palmblad arbetar relativt lite med solcellsfrågan men kan ibland bli 

inkopplad gällande bygglovsbeslut i kommunen. Vilket inträffar då kommunen 

efterfrågar kulturmiljöavdelningens bedömning eller en utredning gällande 

lämpligheten att installera solenergi på speciella byggnader och tak. Ärendena gäller 

dock främst kyrktak eller byggnadsminnen. 

4. Hur arbetar du/ni med solenergi i ditt/ert arbete? 

Magnus Jonasson berättade att kommunen främst arbetar med solenergi genom 

informationsspridning, insatsprojekt, föreläsningar och demonstrationer.  

Samuel Palmblad redogjorde att deras utredningar och bedömningar av 

solcellsintegrering i första hand berör takfall, orientering samt synlighet. Om möjligt 

föreslår Kulturparken att solcellsanläggningar installeras på ekonomibyggnader eller 

mindre synliga tak, exempelvis på baksidor av fastigheterna. De lägger ingen större 

vikt vid hur solcellsanläggningen är utformad eller vad det är för typ av modell. 

Överlag försöker de vara positiva angående solenergifrågan, dock lyfte Samuel 

återigen problematiken av miljöbelastningen vid tillverkningen av solcellerna. 

Skulle den bedömas vara för stor kan de avråda kommunen från att bevilja 

bygglovet.   

Samuel refererade till ett ärende i Västerås angående solcellsinstallation på ett 

kyrktak, vilket har satt standarden för bedömningen i bygglovsärenden gällande 

solceller på kyrktak. Byggherren nekades nämligen bygglov och därav har 

svårighetsgraden till kommunalt godkännande av solcellsinstallationer på kyrktak 

ökat. Samuel hänvisade även till ett fall Tingsryd där bygglov gällande 

solcellsintegrering beviljades i ett särskilt värdefullt område. Där placerades 

solcellsanläggningarna främst på ekonomibyggnader runt om i området. 
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5. Hur arbetar du/ni med integreringen av främst takanlagda 

solcellsanläggningar på en byggnad, ny som befintlig? 

Se svaren ovan, då frågorna flöt ihop.  

6. Vad är en solkarta? 

Ingen av de medverkande fick frågan. 

7. Har du själv investerat i solenergi? 

Samuel Palmblad var den enda av de medverkande som blev tillfrågad att besvara 

denna fråga. 

Samuel bor idag i ett villaområde med likartade hus där fjärrvärme används, därför 

har tanken aldrig slagit honom tidigare. När frågan nu ställdes kände han sig 

tveksam att beklä sitt hustak med solceller, då han värdesätter omgivningens helhet 

och dess gestaltning. 

Arkitekt 

Tre personer från olika arkitektkontor runt om i Småland medverkade. Mats 

Elgström Arkitekt SAR/MSA och VD på LBE Arkitekter i Växjö, Kristina 

Bornholm Arkitekt SAR/MSA och delägare på Arkitektbolaget i Växjö samt Ing-

Marie Gustafsson Arkitekt SAR/MSA samt delägare och VD på Accent Arkitekter i 

Värnamo.  

Frågeställningssammanfattning 

1. Hur upplever du Sveriges utveckling rörande solenergi i dagsläget? 

Mats upplevde att solenergin har fått ett allt större genomslag under de senaste åren 

jämfört med den tidigare något långsamma utvecklingen.  

Kristina Bornholm upplevde en liknande utveckling men tycker ändå inte att 

solenergin ligger helt i framkant. Hon uttryckte samtidigt att hon inte är tillräckligt 

insatt för att lämna en rättvis bedömning.  

Ing-Marie Gustafsson efterlyste mer och bättre bidrag för att främja den svenska 

solenergiutvecklingen ytterligare, eftersom solenergin blivit en självklarhet i deras 

projekt. I sin roll som arkitekt efterlyser hon dessutom än mer anpassade 

integreringslösningar för tak och fasad.  

2. Vilka aspekter och faktorer upplever du är viktiga gällande integrering av 

solenergi i en bebyggelse, nyproducerad och befintlig?   

Samtliga medverkande beskrev att integreringen ska ha en positiv inverkan på 

fastigheten eller åtminstone skapa ett neutralt tillskott gentemot bebyggelsens 

gestaltning. Kristina påvisade också vikten av genomarbetade system med 

okomplicerad försörjning som underlättar vid eventuella bygglovshandläggningar.  
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Ing-Marie Gustafsson föreslog att storlekar på solcellsmodulerna bör varieras så inte 

kanter av material behövs runt om installationsytan, vilket skulle göra integreringen 

ännu mer diskret.  

Överlag önskar arkitekterna ett större intresse från beställare och energibolag, för att 

möjliggöra naturliga lösningar där takytorna exponeringsyta maximeras.  

3. Finns det någon efterfrågan av solenergi i ditt/ert arbete? 

Hos Ing-Marie Gustafsson på Accent Arkitekter i Värnamo upplevdes en god 

efterfrågan av solenergi i flertalet projekt. Mats Elgström redogjorde att deras 

företag främst upplever efterfrågan från kommunala beställare, då de på så sätt kan 

räkna hem eventuella miljökrav.  

Kristina Bornholm berättade däremot att efterfrågan i deras verksamhet knappt 

existerar. Det är snarare Arkitektbolaget själva föreslår möjliga solcellsinstallationer 

än att kunderna innehar den kravspecifikationen. 

4. Hur arbetar du/ni med solenergi i ditt/ert arbete? 

Utifrån de medverakndes svar kunde det konstateras att solenergi i någon form 

möter en arkitekt dagligen i sitt arbete. Det kan vara allt från gestaltnings- och 

beräkningsprocesser, till aktiva dialoger med andra parter inom projekt, såsom 

leverantörer och konsulter.   

5. Hur arbetar du/ni med integreringen av främst takanlagda 

solcellsanläggningar på en byggnad, ny som befintlig? 

Ing-Marie Gustafsson berättade att de försöker arbeta med helhetslösningar utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv. Exempelvis där ena takhalvan täcks med elproducerande 

solceller och den andra med sedumgräs som möjliggör lagring av dagvatten.  

Kristina Bornholm svarade att de tar hjälp av underkonsulter vid projektering av 

solceller. 

Mats redogjorde att de ännu inte haft uppdrag med detta alternativ.  

6. Vad är en solkarta? 

Igen av de medverkande fick frågan. 

7. Har du själv funderat på att investerat i solenergi? 

Ing-Marie Gustafsson och Kristina Bornholm svarade nej. Mats Elgström fick inte 

frågan.  

Fastighetsägare 

Margareta Alriksson avdelningschef för byggprojekt, brand och säkerhet på Region 

Kronoberg intervjuades.  
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Frågeställningssammanfattning 

1. Hur upplever du Sveriges utveckling rörande solenergi i dagsläget? 

Margareta Alriksson upplevde att frågor kring solenergi lyfts allt oftare både 

regionalt och lokalt. Hon beskriver att intresset har ökat medvetenheten kring 

användandet av förnybar solenergi och dess positiva klimatpåverkan. Margareta 

tycker att det framförallt åskådliggörs genom ökat politiskt intresse. Region 

Kronoberg har själva utvecklat ett hållarhetsprogram vilket bland annat innehåller 

utbyggnad av solenergi. Margareta tror dessutom att det kan komma att bli krav på 

egenproducerad elektricitet vid alla nybyggnationer i framtiden. 

2. Vilka aspekter och faktorer upplever du är viktiga gällande integrering av 

solenergi i en bebyggelse, nyproducerad och befintlig?   

Margareta Alriksson ansåg att en viktig faktor är installationernas fuktsäkerhet. 

Infästningar ska inte vara mer omfattande än att de påverkar det utvändiga 

fuktskyddet minimalt, exempelvis på tak eller fasad. En annan viktig aspekt är 

solcellsanläggningens estetiska värde samtidigt som installationen ska vara enkel att 

nedmontera om anläggningens tak skulle behöva renoveras.  

3. Finns det någon efterfrågan av solenergi i ditt/ert arbete? 

Region Kronoberg arbetar kontinuerligt med frågor gällande solenergi. Landstinget 

undersöker möjligheten till komplettering av solceller i alla sina projekt. Margareta 

framhöll att LCC kalkyler är ett måste för att kunna ta rätt beslut. LCC-kalkyler 

hjälper bland annat beställaren att välja det mest energi- och kostnadseffektiva 

lösningarna. Kalkylerna kan användas i såväl anbudsutvärderingen som 

behovsanalysen inför en upphandling. 

4. Hur arbetar du/ni med solenergi i ditt/ert arbete? 

Se svar i fråga 3.  

5. Hur arbetar du/ni med integreringen av främst takanlagda 

solcellsanläggningar på en byggnad, ny som befintlig? 

Margareta Alriksson ansåg att det är viktigt att vara öppen för alla lösningar i 

byggnadsprojekt. Det specifika fallets förutsättningar styr hur integrerings 

problematiken löses.    

6. Vad är en solkarta? 

Intervjuobjektet fick inte frågan. 

7. Har du själv investerat i solenergi? 

Region Kronoberg kommer att investera i solenergi på Sankt Sigfridsområdet i form 

av två stora anläggningar på hus B80 och B90. Privat har Margareta Alriksson inte 

den möjligheten då hon bor i en bostadsrätt för tillfället.  
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Bilaga 7, intressanta fastigheter för 

solcellsinstallation på Sankt Sigfridområdet som 

inte analyseras i denna studie 

 

Figur 47: Översiktskarta över Sankt Sigfridområdet. Med medgivande av MSB (2019).  

 

Figur 48: BP60. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

 

Figur 49: Hus 45. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 
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Figur 50: E45 och E25. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

 

Figur 51: Hus 4. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

 

Figur 52: Hus 4. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 

 

Figur 53: Överskitsbild över delar av Hus 1, 2 och 4. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 
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Figur 54: M58. Foto: Davidsson & Obrelius. 2019. 
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