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I 

 

Sammanfattning 
 

Solceller har funnits ett bra tag, men det är först de senaste åren som intresset för solceller har 

ökat rejält. Det beror framförallt på att priserna har gått ner enormt de senaste åren samtidigt 

som verkningsgraderna och kvalitén har blivit bättre.  Människor är idag även intresserade av 

att göra en insats för miljön och om det samtidigt är en lönsam investering så ökar intresset.  

Att investera i en solcellsanläggning är dock dyrt och det kan vara långa avskrivningstider. 

 

Detta är ett examensarbete som innefattar en projektering utav en möjlig framtida investering 

i en solcellsanläggning. Arbetet är gjort åt Holtab AB i Tingsryd som är intresserade utav hur 

en investering skulle se ut, hur soltekniken fungerar, hur det installeras, vad det ger för 

effekter samt om det är en lönsam investering.  

 

Efter ett genomförande som omfattar undersökningar, jämförelser och beräkningar så har 

resultatet av projekteringen visat att Holtab har goda möjligheter till att montera en 

solcellsanläggning. Det har flera takytor lutade i söder utan att någon del är skuggad. Den 

enda nackdelen är att taken har låg lutning och det gör att monteringsalternativen blir mer 

kostsamma om man vill ha ett optimalt effektuttag.  

  

Slutsatsen av arbetet är att det är lönsamt på flera sätt att investera i en solcellsanläggning för 

ett företag. Avskrivningstiderna är långa men det lönar sig ändå, företaget gör även en insats 

för miljön och det leder oftast till publicitet.   
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Summary 
 

Solar cells have been around for quite a while, but it’s only in recent years that interest in 

solar cells has increased significantly. This is mainly because the prices have gone down 

tremendously in the last couple of years, while the efficiencies and the quality have improved. 

People today are interested in doing something for the environment and if it also are a 

profitable investment the interest will grow. Investing in a PV system is expensive and can be 

long depreciation periods.  

This is a thesis that includes a design of a possible future investment in a PV system. The 

work is done for Holtab AB in Tingsryd, interested in how an investment would look like, 

how solar technology works, how it´s installed, what it provides for effects and if it´s a 

profitable investment.  

After an implementation that includes surveys, comparisons and calculations the result of the 

design shows Holtab has good potential for mounting a photovoltaic system. They have more 

than one roof surfaces inclined to the south with no part in shade. The only drawback is that 

the roofs are low gradient and that mounting options become more expensive if you want the 

optimum power output.  

Our conclusion is that it is profitable in many ways to invest in a solar PV system for a 

business. The depreciation periods are long, but it pays off, the company is doing something 

for the environment and it usually leads to publicity.  



III 

 

Abstract 
 

Svenska 

Examensarbetet har som mål att ta fram idéer om hur en solcellsanläggning kan se ut för 

takytorna på Holtab AB. Utvecklingen för att värna om miljön går hastigt framåt och både 

privatpersoner och företag har börjat att arbete med att göra sin insats för miljön. Holtab är 

intresserade utav att göra en insats och därför är de intresserade utav solcellstekniken och vill 

därför ha en undersökning om hur det skulle kunna se ut och fungera. 

Examensarbetet innehåller undersökningar, analyser, jämförelser och beräkningar och 

presenterar en idé om hur en solcellsanläggning skulle kunna tillämpas för ett optimalt 

effektuttag till minimal kostnad.  

 

Solcellsanläggning, solceller, solpaneler, solcellsmoduler, monteringssystem, solinstrålning, 

skuggning, verkningsgrad, takytor, effekt, avskrivningstid 

 

English 

The thesis aims to develop ideas about how a photovoltaic system can look for Holtab AB's  

roof surfaces. Developments to protect the environment are hastily moving forward. Both 

individuals and companies have started to work on making their effort to the environment. 

Holtab isinterested throws to make an effort and therefore they are interested of solar 

technology and would like to have a study on how it could look and function. 

The work includes the investigation, analysis, comparisons and calculations, and presents an 

idea of how a photovoltaic system could be applied for optimal power output at minimum 

cost. 

 

Photovoltaic system, solar cells, solar panels, solar module, mounting systems, solar radiation, 

shading, efficiency, roof surfaces, power, depreciation  
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Förord 
 

Examensarbetet har varit väldigt intressant och roligt eftersom att vi har fått möjligheten till 

kreativitet och fritt tänkande. Vi har fått massor utav kunskap om hur soltekniken fungerar 

samt hur man projekterar och tänker när ett solcellssystem ska byggas.  

 

Arbetet kom till efter kontakt med vår handledare Gordon Gunnarsson på Holtab AB då det 

fanns ett intresse om att detta projekt skulle undersökas.  

 

Vi har många personer att tacka ifrån olika organisationer och företag som har hjälpts oss med 

information och idéer.  

 

Vi vill tacka: 

 Gordon Gunnarsson, Samuel Svensson, Bruno Ekström och Erik Ekström på Holtab 

AB för hjälp med information om företaget. 

 Ulf och Malin Åman på Solect Power AB som har hjälpt oss med idéer och 

information om solteknik och projektering. 

 Ellie Cijvat, handledare på Linnéuniversitetet. 

 Bengt Arnby och Susen AB för tips och hjälp om projektering. 

 Lennart Grimsbo på länsstyrelsen som svarat på frågor om bidragsansökan. 

 Mats Andersson (Projektledare för befintlig solanläggning) som har svarat på frågor 

om projektet. 

 Sofia Eriksson (Veab) som svarat på frågor om befintliga projekt. 

 Jonas Fransson för tips på matematiska lösningar. 
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1. Inledning 
 

Detta examensarbete är utfört av Tim Vestlund och Martin Andersson, studenter vid 

Högskoleingenjörsprogrammet Elektroteknik på Linnéuniversitetet. Examensarbetet omfattar 

15hp och är utfört på heltid under perioden från och med slutet av mars 2013 till och med 

början av juni 2013. 

 

Examensarbetet är utfört åt Holtab AB i Tingsryd. Holtab AB tillverkar transformatorstationer 

och är en av Nordens ledande tillverkare. Det är även ett företag som arbetar med en 

miljöpolicy som bland annat går ut på att minska den miljöpåverkan de har. 

 

1.1 Bakgrund 
Själva tekniken för elproduktion genom att använda solceller har funnits länge, men det är 

först på senare år som en kraftig ökning av nyinstallationer av solcellssystem har kommit.  

Intresset för förnybar energi har ökat eftersom människor idag är mer medvetna om den 

miljöpåverkan som finns. 

 

Ett solcellssystem bidrar inte bara till miljön utan har ett högt värde för marknadsföring och 

kan i många fall även vara en lönsam investering. Men investeringskostnaden är ganska höga 

och gör att frågan om lönsamhet är mer oklar.  

 

Holtab AB vill därför ha en undersökning om att investera i ett solcellssystem.  

 

1.2 Syfte  
Huvudsyftet med examensarbetet är att ge Holtab AB ökad kunskap om solceller och deras 

ekonomiska hållbarhet. De ska få ett underlag till en eventuell framtida investering som 

innehåller investeringskostnader, konstruktionsförslag och avskrivningstid. 

 

Examensarbetet går ut på att projektera det bästa alternativet för hur ett solcellssystem skulle 

kunna tillämpas på Holtabs område.   

 

1.3 Frågeställning 
Den problemformulering som utgör grunden för arbetet: 

 

 Vilka typer av solceller ger bäst effektproduktion? 

 Vart på Holtabs område är mest lämplig för placering av solceller? 

 Hur ska solceller placeras och monteras? 

 Hur påverkar solinstrålningsvinkeln? 

 Skulle en investering av solceller vara lönsamt? 
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1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer att vara brett och behandla en hel del saker, men det kommer inte att gå så 

djupt på alla områden. Det kommer bland annat innehålla en grundlig förklaring till vad 

solceller är och hur det tillverkas medan den större delen av arbetet kommer att handla om 

projektering av ett solcellsystem för Tingsryds förutsättningar. Arbetet kommer även 

innehålla olika områden så som kvalitet och jämförelser mellan olika märken för att man ska 

få en förståelse för hur dessa val påverkar ett system. 

 

En hel del jämförelser med verkliga projekt och olika offerter kommer även att presenteras för 

att man ska kunna ta lärdom om verkligheten och vad man har gjort fel och rätt tidigare.  
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2. Teori 
 

I kapitel 2 är tanken att man ska få kännedom om saker som berör solceller. Allt ifrån hur en 

solcell tillverkas, hur den fungerar och olika faktorer som kan påverka vid en investering och 

montage av solceller. Till en början så kommer kapitlet innehålla mycket fakta om vad 

solceller är, hur det är uppbyggda, olika märken o.s.v. Detta berör inte själva projekteringen åt 

Holtab, men kan ändå vara intressant för att förstå solceller bättre. 

 

2.1 Solcellens Historia 
 

Solcellen och dess funktion har en intressant historia. De hela började med att fransmannen 

Edmund Bequerel år 1839 upptäckte fenomenet fotoelektrisk effekt ”the photovoltaic effekt”. 

Alltså hur spänning och elektrisk ström tillverkas när ett speciellt material exponeras för ljus. 

Han valde dock att inte fortsätta arbetet med sin upptäckt eftersom att han fann att det inte gav 

några större energimängder, det var inte tillräckligt bra. 

Det dröjde till 1876 innan en man vid namn William Grylls Adams började studera fenomenet 

igen. Han fann att vissa fasta material fick samma effekt som Bequerels halvledarvätskor. 

Man hade alltså nu kommit fram till att flera olika material tappade laddning då de 

exponerades för ultraviolett ljus, det handlade framförallt om våglängden var tillräckligt stor. 

 

Den första solcellen tillverkades 1880-talet och den var baserad på ämnet selen. Den solcellen 

hade en verkningsgrad på 0.5%. Den låga verkningsgraden gjorde att det inte var något 

lönsamt alternativ eftersom selen är relativt dyrt. 

 

År 1905 skrev Albert Einstein en avhandling om den fotoelektriska effekten vilket ledde till 

att han år 1921 blev tilldelad nobelpriset i fysik. Den fotoelektriska effekten har haft väldigt 

stor betydelse för utvecklingen av solceller.
1
  

 

Arbetet och forskningen fortsatte och 1940-1950-talet gjorde man ett stort steg framåt då man 

började använda högrent kisel som halvledare. Det rena kislet framkallades enligt 

Czochralski-metoden (kristalldragningsmetoden).
2 

 

Under 1950-talet forskade man fram en kiselsolcell som hade 11 % verkningsgrad. Detta 

gjordes av Bell Laboratories i USA.
 

 

Solcellsforskning fick under rymdkapplöpningen en skjuts framåt. Man ansåg att solceller 

skulle vara den perfekta energikällan för satelliter. Detta skede samtidigt som transistorn 

utvecklades eftersom den också är byggd av kisel. 

 

På senare tid så har solcellerna haft en snabb utveckling eftersom att mänskligheten har 

förstått vilken miljöpåverkan vårt levnadssätt har och man försöker därför hela tiden komma 

på lösningar. Idag har det bästa solcellerna en verkningsgrad på cirka 20 %. 
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2.2 Hur en solcell fungerar 
 

Innan man ger sig in på hur en solcell tillverkas och hur den används så kommer en kortare 

sammanfattning om hur solcellen fungerar och vad som påverkar dess effekt.  

 

Först och främst kan det nämnas att alla solceller använder någon typ av halvledarmaterial för 

att omvandla solljuset till elektrisk ström (till exempel kiselkristaller som man kan läsa om i 

kapitel 2.3.1). Detta sker via den fotoelektriska effekten som är ett viktigt begrepp. De innebär 

helt enkelt att halvledarna absorberar fotoner (från solljuset) och frigör elektroner.
3
 

 

Man kan säga att en solcell är en typ av fotodiod. När solljuset lyser på solcellen skapas det 

ett elektriskt fält över skikten. Desto starkare solljus, ju mer elektricitet produceras.  

Det som händer är att när solljus träffar solcellen så blir det diffusion i N-skiktet och P-skiktet 

och det leder till att elektroner i N-skiktet vandrar över till P-skiktet.     

N-skiktet blir positivt laddat, P-skiktet blir negativt laddat och det blir ett starkt elektriskt fällt 

emellan dem. 

Men sen när det kommer en foton ifrån solljuset så ger fotonen ifrån sig sin energi till 

elektronen. Om fotonen har tillräckligt med energi så kommer elektronen att stimuleras och 

när den hamnar mellan skikten i det elektroniska fältet så kommer den gå över till det positivt 

laddade N-skiktet. Där ifrån leds den vidare till en yttre ledning.
4 

 

   

 
Figur 2.2.1. Demonstration på en solcell när solljus träffar.  

 

 

  
Figur 2.2.2. Bild på hur solljusleder till ström. 
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2.2.1 Solcellens Verkningsgrad 

Solceller har olika verkningsgrader. Hur bra verkningsgraden är beror till exempel på material 

och noggrannheter. En verkningsgrad kan definieras som kvoten mellan tillförd energi och 

nyttig energi. I det här fallet så strålar solen alltså ut energi och sen utav den energin så får 

man ut elektrisk ström (energi) ifrån solcellen. Hur mycket energi man får ut av 

solinstrålningsenergin kallas alltså verkningsgrad. 

 

Verkningsgraden på de flesta solpaneler ligger runt 13-16 %. Men det finns även de som 

ligger lägre vilket man kan läsa om i kapitel 2.3. 

Den högsta teoretiska verkningsgrad som man kan få fram med kisel är 30 % och den bästa 

verkningsgraden har man fått fram i labbmiljö, då har man kommit upp i 25-26 %.
5 

 

 

 

2.3 Olika typer av solceller 
 

Det finns en mängd olika typer av solceller, det handlar framförallt om vilket material eller på 

vilket sätt de är gjorda på. I detta kapitel kan man läsa om olika typ av solceller.  

 

2.3.1 Kisel-Kristallina solceller 

Kristallin kisel är det vanligaste halvledarematerial som finns på marknaden idag och därför 

är även kristallina solcellerna de vanligaste som finns. Några anledningar till detta är att kisel 

är jordskorpans nästa vanligaste naturtillgång, samt att de kristallina solcellerna beräknas ha 

en hållbarhet på minst 25 år.  

 

Men ändå så finns det en del nackdelar och frågetecken kring dessa. De är oftast uppbyggda 

på kiselplattor som ligger på några tiondels millimetrar. Dessa är väldigt tunna och sköra och 

går lätt sönder. 

Ett annat problem med de kristallina solcellerna är att kristallin kisel är dyrt att framställa 

eftersom processen är lång och relativt invecklad. Det leder till att det är svårt att pressa 

priserna emot andra. De är många som ifrågasätter om dessa solceller kommer klara sig utan 

subventioner.
6
 

På nästa sida nämns några typer av kristallint kisel. 
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2.3.1.1 Polykristallin 

Polykristallin är den vanligaste och den billigaste typen av en godtagbar fungerande solcell. 

Denna sätts samman i varierande storlekar av solpaneler. 

Ett sätt att känna igen dessa är att färgen vanligtvis är mörkblåaktig och att själva solcellen 

inte kommer ifrån en gedigen kristall utan utav flera kristaller (se mer i kapitel 2.4.2). 

Verkningsgrad från solenergi konverterad till elektricitet ligger normalt mellan 12-14 %. Men 

med ny teknik har vissa fabrikat visat något högre verkningsgrad.
7
 

 

 

 
Figur 2.3.1.1.  

Polykristallin solpanel 

 

2.3.1.2 Monokristallin 

Solceller av monokristallint material skiljer sig lite ifrån polykristallina. De är tagna ifrån en 

mer homogen och renodlad typ av kristall än vad polykristallina celler är. 

Solpaneler sammansatta av monokristallina solceller kan göras något mindre till den totala 

ytan eftersom effekten normalt är högre än för polykristallina solpaneler. 

Den högre effekten gör att priset är något högre än för polykristallina då kristallen är 

kvalitetsmässigt bättre och svårare att tillverka. Färgen är även mörkare och mer homogen. 

Vid icke optimala ljusförhållanden är monokristallin bättre då verkningsgraden normalt är 12-

16 %.
7 

 

 

 
Figur 2.3.1.2.  

Monokristallin solpanel 
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2.3.2 Tunnfilmssolceller 

Tunnfilmssolceller är den nyaste varianten av solceller. Det är även den varianten som de 

kanske satsas och utvecklas mest på idag. Detta beror på att den har väldigt stor potential för 

framtiden.  

Cellerna består av en glasskiva som är täckt med ett mycket ljuskänsligt material.  

Tillverkningskostnaden är mindre då man istället kan förånga det halvledande materialet 

direkt på till exempel en glasskiva. Dessa lager som bildas kan göras så tunna att det är 

genomskinliga. Alltså så kan man göra vilket fönster eller glasvägg som helst till solceller. Ett 

annat underlag kan till exempel vara böjlig plastfilm. Då kan solcellerna få olika former och 

det finns till och med tält som fungerar som solceller. Då kan man alltså få elektricitet ute i 

ödemarken.  

Men tunnfilmssolcellerna är fortfarande inte riktigt där man vill ha dem eftersom att de har 

något lägre verkningsgrad än kristallina. De har även kortare livslängd och är relativt dyra att 

tillverka på grund av att en del råvaror är sällsynta.
6 

 

 

 
Figur 2.3.2. En solpanel av tunnfilm 

 

 

2.3.2.1 Amorf kisel (A-Si)  

Amorf kisel är en typ av tunnfilmssolcell eller tunnfilmspanel. Denna metod bygger dock inte 

på kisel i ordnade kristaller utan på kiselatomer. Kislets läggs på tunt i gasform och därför 

minskar mängden kisel som används. Det leder dock till att verkningsgraden också minskar, 

det till cirka 5-7 %.
7,8

 

 

2.3.3 Övriga typer 

Solceller av Kristallint kisel är som sagt den absolut vanligaste typen och tunnfilmssolcellen 

är den typ som utvecklas snabbast idag. Det finns dock en del andra typer som kan finnas kvar 

länge och till och med utvecklas vidare i framtiden. Några av dem kommer nämna här nedan. 

 

2.3.3.1 Grätzel 

Grätzel är en speciell typ av solcell som tillverkas genom elektrokemi och den kallas även 

nanokristallin. Processen kan enkel beskrivas genom att man tillsätter ett speciellt solenergi-

absorberande ämne till tekniskt ren titanoxid. Detta leder till att man efterliknar den naturliga 

fotosyntesen. 

Uppfinnaren som även typen är döpt efter lyckades bra till början med då verkningsgraden i 

försöksstadiet var hela 10 %. Man har dock ännu inte lyckats komma upp i samma 

http://www.schueco.com/web/image/10863884?view=redesign2010_v3:popUp&imagePopUpProperty=


8 

 

verkningsgrader som de andra cellerna och därför har denna typ inte tagit så stor del av 

marknaden än. Den har dock en stor potential att göra det bara den kommer upp i högre 

verkningsgrad och hållbarheten förbättras något.
7
 

 

 

 

 
Figur 2.3.3. Grätzel solpanel 

 

 

2.3.3.2 CIGS (koppar-indium-gallium-diselenid) 

CIGS är liksom kisel ett halvledarmaterial. CIGS-solceller kan tillverkas billigare än kristallin 

men det är dock inte lika effektiva. 

 

Man kan producera CIGS-solceller på flera olika sätt. Ett av dessa används utav 

Ångströmslaboratoriet i Uppsala och fungerar på följande sätt:  

CIGS-solcellen byggs upp av fem tunna skikt på en glasskiva. Först deponeras en så kallad 

bakkontakt av molybden(Mo) på ett substrat av glas. Det är själva bakkontakten som är 

pluskontakten i ”solcellsbatteriet”. Sen på själva kontakten förångar man ett CIGS-skikt som 

ska absorbera själva solljuset. Därefter lägger man två mycket tunna så kallade buffertskikt 

bestående av kadmiumsulfid(CdS) och odopad zinkoxid(ZnO). 

Själva solcellsstrukturen avslutas av en framkontakt som består av aluminiumdopad 

zinkoxid(ZnO;Al) som då blir minuskontakten.
8
 

 

Detta är dock inte någon speciellt vanlig solpanel eftersom produktionen begränsas av att 

CIGS innehåller en del ämnen som det är begränsad tillgång av. Samt att de innehåller en del 

miljöfarliga tungmetaller.  

 

 

2.3.3.3 Kadmiumtellurid(CdTe) 

Även kadmiumtellurid är en halvledare och kan ordnas i en kristall. Tillverkningen av CdTe-

solceller är relativt billigt. De har något lägre verkningsgrad än kristallint kisel, men det är 

troligtvis ändå en utav de billigaste solcellsteknikerna.  

Problemet med dessa är att CdTe är gifigt ämne och Tellurid(Te) är ett mycket ovanligt ämne 

i jordskorpan.
8 
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2.4 Tillverkning av mono-/polykristallint kiselsolceller  
 

Majoriteten av alla solceller som tillverkas idag tillverkas av kisel eftersom att det är billigt 

(kisel är näst vanligaste naturtillgången i jordskorpan), men framförallt eftersom det ger bäst 

verkningsgrad. Här nedan kommer en genomgång på processen för att gå ifrån kisel till en 

färdig solpanel. 

 

Tillverkning av solpaneler kan delas in i fyra steg. 

 Från sand till rent kisel 

 Från rent kisel till polykristallint-kisel och kiselskivor 

 Från kiselskivor till solceller 

 Från solceller till solpaneler  

 

2.4.1 Från sand till rent kisel 

Kisel är som sagt en utav jordens berikigaste naturtillgångar. Till exempel sand består till 

största del av kiseldioxid (SiO2). 

För att framställa rent kisel ifrån sand så börjar man med att blanda sand och kol (C). Detta 

värmer man upp i en syrefri miljö. Syret i kiseloxid frigörs varvid det bildas CO2 och Si. 

Koldioxiden lämnar kammaren i gasform, kvar blir kisel och andra ämnen som fanns i 

sanden. Den kisel som framställts nu kallas för kisel av metallurgisk grad. Kisel i denna grad 

har framställts länge och den är relativt billig. Den används till exempel när man blandar järn 

för att få stål. 

 

Men ur det metallurgiska kislet vill man sedan få fram kisel av elektroniskt grad. Detta görs 

genom att blanda kislet med saltsyra var vid det bildas en vätska som kallas (tri)klorosilan. 

Därefter gör man en destillation av vätskan många gånger. Det gör man för att ta bort de 

andra ämnena och föroreningarna som kommer ifrån sanden. Destillation upprepas tills man 

får fram en renhet på 99,9999 %.
9
 

 

2.4.2 Från rent kisel till mono-/polykristallin kisel. 

Rent kisel kallas även kristallin kisel och det finns två olika typer (mono och poly). När man 

tillverkar solceller och dess kiselskivor så kan man använda båda typerna och nedan kommer 

en förklaring på skillnaden. 

För att tillverka monokristallin kisel så smälter man det rena kislet i en behållare. Kisel 

smälter vid 1414°C. Små mängder av bor blandas i och det utgör en p-dopning av kislet. En 

liten kristallinkiselbit från tidigare tillverkning (kallad sädeskristallen) sänks ner så att den 

kommer i kontakt med smältan. Från smältan fastnar sedan kiselatomer på den roterande 

sädeskristallen och blir en del av det fasta kislet. Den kommer då följa samma kritallografiska 

riktning som sädeskristallen, (kallas därför mono som står för en/ett). Det fasta kislet dras 

uppåt samtidigt som det roterar. På det sättet växer det fasta kislet. Denna metod kallas 

Czocharlski-metoden.
9 

Med det fasta kislet sågar man sedan ut tunna skivor.  

 

 

 

 

 



10 

 

 
Figur 2.4. Resultat för  

tillverkning av mono- 

kristallin kisel. 

 

Den andra metoden för att ta fram kiselskivor är med så kallat polykristallin kisel. 

Polykristrallin kisel skapas då man smälter kislet i en kvadratisk form och kyler ner smältan 

sakta underifrån.  

Kiselkristallen formas under kontrollerade former, men det är nästintill omöjligt att hela 

formen får samma kristallografiska form. Kristalleringen börjar i många punkter på kärlets 

botten. Varje bit har sin egen kristallografiska riktning och till slut så möts dessa och utgör det 

fasta kislet. Detta kallas därför polykrisallin kisel.(poly betyder många).
9
  

 

 

2.4.3 Från kiselskivor till solceller 

Den färdigslipade kiselskivan läggs i ett speciellt ämne som är frätande för kisel, till exempel 

natrium eller kalium hydroxid. Man fräter då bort (etsar) kislets yta enligt ett visst mönster.  

Etsningen går snabbare nedåt än åt sidan och det resulterar i att man kan göra så att ytan får 

pyramidformade uppstickningar.  

Den pyramidformade ytan på kislet gör att man sänker kiselytans reflektion och ljus som 

reflekteras bort från pyramidsidan. Med den pyramidformade ytan minskar reflektionen från 

35 % till 12 %. 

Efter detta bildar man ett n-område. Av det p-dopade kislet omvandlas toppskiktet till n-typ 

genom att n-dopa skiktet. N-dopningen sker genom att det läggs fosfor på den 

pyramidformade ytan och sedan värms det upp. Uppvärmningen gör att fosforatomerna 

tränger in i kislet.  

Själva fosfor-dopning sker på olika sätt. Det vanligaste är att låta kvävgas eller argon bubbla 

igenom en fosforlösning i en ugn. Där ska det ligga på en temperatur runt 870 grader. Det som 

händer är att fosfor frigörs från fosforkloriden och sen hamnar det på kiselytan. 

Nu har man alltså fått en pn-övergång, n-dopad i toppen och p-dopad ner till. 
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Sen är det dags att lägga metallkontakter för att göra kontakt mellan solcellerna möjlig. På 

baksidan av kiselskivan lägger man en blandning av aluminium och silver i form av en pasta 

som man målar dit med en pensel. Målningen sker genom en speciell duk för att undvika 

klumpar.  

Sedan värms det hela upp, kemikalierna försvinner och endast metallen blir kvar. 

Metallisering sker även på framsidan och det på ett liknande sätt. Skillnaden är att här måste 

man ha en mall för att inte täcka hela framsidan eftersom att det skulle leda till att det inte 

skulle komma fram något ljus till solcellen. Man offrar ca 9 % av framsidan till att lägga 

metall för att få en bra kontakt. Metallen läggs i tunna linjer med ett avstånd på cirka 3mm 

ifrån varandra.
9
 

 

2.4.4 Från solcell till solpanel 

Det första man gör med solcellerna är att man löder ihop dem i så kallade strängar. Av dessa 

bildar man sedan en matris som är gjord av till exempel 60 celler. Därefter integreras matrisen 

med ett skikt av glas och film som sedan lamineras i en het ugn. När anslutningarna till plus 

och minus är på plats bygger man sedan in detta i en ram, oftast gjord aluminium.
10

 

 

 

 

2.5 Solcellssystem och nätanslutning 
 

Att sammankoppla solpaneler med varandra och sedan till nätet kan vara ganska svårt. Det 

kräver även ett godkännande ifrån nätleverantören för att man ska få göra det. Man kommer 

även att behöva en hel del andra komponenter för att allt ska vara säkert och fungera som det 

ska. Här nedan kommer en kortare förklaring på olika delar som kan ingå i ett solcellssystem 

och sen slutligen en förklaring på hur man kopplar ihop dessa. 

 

2.5.1 Sträng 

För att få en hög effekt på sin solcellsanläggning så seriekopplar man sina solcellsmoduler. 

Denna seriekoppling kallas för sträng. I större system som ska nätanslutas så parallellkopplar 

man sedan olika strängar för att få en önskad arbetsspänning. Det gör man för att 

växelriktaren (se mer i kapitel 2.5.5) har ett speciellt inspänningsområde och därför måste 

arbetsspänningen anpassas.
11

 

 

2.5.2 Kablar och kabeldimensionering 

Att välja rätt kablar och att dimensionera dem rätt är viktigt eftersom det kan bli väldigt höga 

strömmar ifrån solcellssystemet. Att göra avståndet mellan solcellsmodulerna och 

växelriktaren kort är därför viktigt. En kabel innehåller resistiv last och det ger alltså förluster 

vid längre kablar. Kabeldimensionerna ska väljas så att förlusten max är 3 %. 

  

Standardfärg på kablarna utomhus är vit för plus och svart för minus. Kablarna ska även vara 

valda så att det tål väder, strålning och annat slitage.
11
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2.5.3  Kopplingslåda 

Här kopplar man samman strängarna om man har fler än en. 

I kopplingslådan finns även överspänningsskydd, spärrdioder och säkringar. Man kan alltså se 

kopplingslådan som en första säkerhetsdel i systemet. 

Kopplingslådan ska även placeras nära genomföring eller elinstallationen beroende på vad 

som är bäst för situationen.
11

  

 

2.5.4  DC-brytare 

En DC-brytare krävs för att man ska kunna koppla bort likströmsdelen. Det gör man till 

exempel om man ska göra någon form av service på växelriktaren. DC-brytaren placeras nära 

växelriktaren eftersom att det inte är nödvändigt att ha den nära solcellsmodulerna. Den ska 

aldrig kopplas ifrån medan solcellerna produceras elektricitet eftersom det kan bildas gnistor 

som kan skada komponenterna.
11

 

 

 

 
Figur 2.5.4. Bild på en  

DC-brytare. 

 

2.5.5  Växelriktare 

Växelriktaren har såklart en av de viktigaste uppgifterna i systemet och den har som uppgift 

att hacka upp DC-spänningen till samma frekvens som elnätet. Den omvandlar alltså 

likspänning till växelspänning. 

Innan man matar vidare från växelriktaren filtreras spänningen för att minimera övertoner för 

att på så sätt få en så ren sinusspänning som möjligt. 

Beroende på vilken växelriktare som används så får man olika minskningar av 

verkningsgraden på solcellssystemet.  

En växelriktare kan ha en transformator på utgång för att hjälpa till med filtreringen men 

denna transformator leder oftast till att verkningsgraden sjunker någon procent. 

 

Växelriktare jobbar hela tiden med att försöka maximera effekten, denna funktion kallas 

maximum power pointer tracker. Genom att styra DC-spänningen letar växelriktaren efter den 

punkt som på solcellssystems IV-kurva ger högst effekt. 
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Figur 2.5.5.1. Bild på IV-kurva för en solcellsmodul. 

 

 

Vid nätbortfall är det viktigt att inte solcellssystemet ligger och producerar elektricitet ut på 

nätet, detta kallas ö-drift. 

Detta problem underviks oftast genom att det finns skyddskretsar i växelriktaren, 

skyddskretsarna gör att växelriktaren kopplas ifrån vid nätbortfall. 

 

Ett krav på växelriktaren är även att den inte får störas utav av andra komponenters 

elektromagnetiska strålning (EMC) eller att den stör andra komponenter med EMC. 

Det gör att det krävs CE-märkning på växelriktaren och även alla andra elektriska 

komponenter.
11

 

 

 

 

 
Figur 2.5.5.2. Bild på en växelriktare från SMA. 

 

 

2.5.6 AC-brytare 

En AC-brytare har man för att kunna koppla ifrån hela anläggningen vid underhåll och 

service. Även de som äger elnätet ska alltid ha möjlighet att koppla ifrån anläggningen.  

AC-brytaren placeras nära växelriktaren för att enklare kunna koppla bort den.
11
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2.5.7  Elmätare 

En elmätare lägger man ofta till i anläggningen även om växelriktaren registrerar AC-

spännings elproduktion. Detta görs för att bland annat för att kunna jämföra med 

växelriktarens funktion och kunna registrera den totala produktionen om man har flera 

växelriktare.  

Flera av de nyare elmätarna har en funktion så man kan fjärravläsa sitt system.
11

 

 

2.5.8 Inkoppling på nätet 

Elnätets ägare ska alltid konsulteras då de kan ha speciella krav som man måste följa innan 

man kopplar in på sig på elnätet. 

Även innan den första idrifttagningen sker ska elnätsägaren informeras om det. 

Detta gör man för att få en smidig infasning utav systemet, men oftast gör växelriktaren detta 

automatiskt. 

Inkoppling av solcellsanläggningen till husets/byggnadens elsystem sker vid lämplig 

fördelningscentral.
11

 

 

2.5.9 Övrigt 

Utöver ovan nämna delar i system så finns det även en hel del andra tekniska delar man kan 

bygga på i ett solcellssystem. 

Nuförtiden finns det olika mätinstrument för det mesta som man kan tänkas vilja mäta. Ett 

exempel på tillägg kan alltså vara att man kan lägga till en dator som tar emot signaler från 

bland annat en givare (till exempel en temperaturgivare).  

På så vis kan man till exempel logga effekter ifrån olika tider på dygnet och vid olika 

temperaturer o.s.v. 

 

2.5.10 Det kompletta solcellssystemet 

Det finns olika sätt man kan bygga upp solcellssystemet på beroende på vad man vill och hur 

man vill skydda sitt system. Ovan har man fått en inblick i vad ett system innehåller och här 

kommer man få se en klarar bild på hur det sitter ihop.  

 

Till en början med så har man givetvis solcellsmoduler, oftast på taket eller väggen. De 

seriekopplar man till en sträng. Strängen kopplas sedan vidare till kopplingslådan och en DC-

brytare som sedan går vidare till en växelriktare. Därefter kopplar man vidare till en AC-

brytare och sen vidare till en elmätare som slutligen kopplas till elcentralen. 

Från elcentralen kan man gå vidare till byggnadens elsystem eller till elnätet om så önskas. 

 

På nästa sida i Figur 2.5.10 så kan man se en bild på ett komplett system och lägg märke till 

vilka komponenter som sitter vart (siffermärkningen nedan). 

 

1) Solpanelerna 

2) Kopplingslåda  

3) DC-brytare 

4) Växelriktare 

5) AC-brytare 

6) Elmätare 

7) Husets elcentral  

8) Nätanslutning 
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Figur 2.5.10. Bild på hur en uppkopplad anläggning skulle kunna se ut. 
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2.6 Soltimmar och Solstrålning i Sverige 

 

Hur effektiva solceller är beror framförallt på hur mycket soltimmar de får. Det är dock 

viktigt att skilja på soltimmar ifrån värme. Självklart fungerar solceller utmärkt på sommaren 

eftersom att det är flest soltimmar och högt instrålningsvärde då. Men faktum är att solceller 

trivs bäst när det är kyligt ute. Dock så brukar kyla innebära att solen står lågt och då ger det 

sämre effekt. Man kan alltså säga att en solig januaridag ändå inte är optimal. Man brukar till 

exempel säga att förutom högsommar så är mars-maj väldigt bra månader för solceller 

eftersom att det är en hel del soltimmar då, men även att det är kyligare i luften. Man kan se 

ett exempel på hur elproduktionen kan se ut under ett år i Figur 2.6.3 på nästa sida. 

 

Solceller fungerar bäst desto högre instrålningen i kWh/m
2
 är. När solen står lågt, till exempel 

vinterhalvåret eller en sen eftermiddag så är inte instrålningen speciellt hög. 

 

Här nedan kan man se bilder på hur solinstrålningen och antal soltimmar ser ut i Sverige.  

 

 

 
Figur 2.6.1. Normal globalstrålning under ett år. 

 
 

Figur 2.6.2. Normala soltimmar under ett år. 

 

 

 

 

 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.3051!image/p18.png_gen/derivatives/fullSizeImage/p18.png
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Figur 2.6.3. Figuren demonstrerar att största elproduktion sker Mars-Oktober. 

 

 

 

Solens bana går ifrån öst till väst under en dag och mitt på dagen står solen i det väderstreck 

som är mot ekvatorn. Till exempel på norra halvklotet så står solen i söder mitt på dagen och 

tvärt om på södra halvklotet. Alltså i Sverige så kan man säga att söder är den riktning som 

belyses hårdast under ett dygn. 

 

Men solen står olika högt beroende på årstid och tid på dygnet. Solen står som lägst under 

vintersolståndet och högst under sommarsolståndet. En enkel beräkning för att ta fram vilken 

instrålningsvinkel man har på en speciell plats, vid middagstid, under midvinter och 

midsommar kan göras med följande: 
12

 

 

 Midsommar:                 

 Midvinter:                 

Här nedan kan man se en figur som demonstrerar det. 

 

 

 
Figur 2.6.4. Solens olika banor beroende på årstid.  
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Hur instrålningsvinklarna ser ut månadsvis är också intressant. SMHI har gjort en 

sammanställning för hur det kan se ut på ett år. Här nedan visas en tabell för månadsvis 

solinstrålning. Tabellen gäller dock för en Latitud på 60°, men graderna skulle inte skilja sig 

speciellt mycket ifrån till exempel Tingsryd (56°).
12

 

 

Tabell 2.6: 

Månad Instrålningsvinkel 

Januari 8° 

Februari 15° 

Mars 27° 

April 38° 

Maj 47° 

Juni 53° 

Juli 52° 

Augusti 45° 

September 34° 

Oktober 22° 

November 13° 

December 7° 

 

 

2.7 Effektivitet hos solceller 
 

Det är inte bara soltimmar och temperatur som påverkar hur effektiva solceller är. Några 

andra saker som påverkar hur mycket solceller genererar är: 

 

 Väderstreck solcellerna är riktade i: Om solcellerna är placerade rakt mot söder så ger 

det bäst årsproduktion, ger mest soltimmar på det sättet. 

 Lutningen på solcellerna: Lutningen på solcellerna är avgörande för hur mycket 

produktionen är.  

 Skuggning: Om det finns några objekt som stör solcellerna olika tider på dygnet. Till 

exempel skugga ifrån byggnader, träd, flaggstänger och skorstenar. 

 Snötäcke: Solcellerna fungerar inte då det är täckta med snö.  

 Smuts: Nedsmutsning i form av pollen, löv, luftföroreningar, fågelspillning o.s.v. gör 

att solcellerna fungerar sämre.  

 Verkningsgraden för anläggningen: Nyare anläggningar har betydligt bättre 

verkningsgrad än äldre. Solceller utvecklas med rask takt och vad man har för 

anläggning är en viktig faktor i hur mycket elektricitet det genererar. Växelriktaren 

och dess verkningsgrad är en viktig faktor i anläggningen.  
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2.8 Placering av solceller 
 

Det är väldigt viktigt att placera solcellerna på rätt sätt. När man sätter upp solceller så vill 

man såklart att de ska vara maximalt utnyttjande och därför krävs det en tanke bakom hur 

man sätter upp dem. Att placera solceller är egentligen väldigt enkelt teoretiskt, men kanske 

lite svårare i praktiken eftersom det oftast kräver beräkningar, uppskattningar och analyser. 

I detta kapitel kan man läsa om hur solceller ska placeras och vilka faktorer som är viktiga. 

 

Som man kunde läsa i kapitel 2.7 så lyser solen starkt i söderläge, därför är det viktigt att 

solceller placeras just i söderläge.  

Ett begrepp som är väldigt viktigt att känna till är Asimutvinkeln (α). Solceller placeras som 

ovan nämnt i söderläge eller i norrläge beroende på vart man befinner sig på jorden och 

asimutvinkeln för en solcellsmodul är 0° då man befinner sig på norra halvklotet med 

solcellsmodulerna riktade i söder. Samma sak gäller då man är på södra halvklotet med 

solcellsmoduler riktade i norr. Alltså, desto närmre α = 0°, desto mer optimalt läge. 

 

En annan vinkel som är viktig att känna till är modullutningen (β) (den lutning 

solcellsmodulerna har till horisontalplanet). Vinkeln beror på vad solen har för 

instrålningsvinkel. Modulvinkeln är ganska svår att avgöra eftersom man vill ha solcellerna så 

vinkelrätt mot solen som möjligt. Detta är givetvis ett problem eftersom solen står olika högt 

under ett dygn, men framförallt olika högt under ett år.  

 

 

 
Figur 2.8. Figuren demonstrerar asimutvinkeln α  

samt modullutningsvinkeln β. 

 

Bästa alternativet för att få en bra vinkel på sina solcellsmoduler är självklart att justera dem 

efter solen genom någon form av spårningsapparat eller manuell justering. Det är dock inte 

alltid så enkelt och det kan vara dyrt att göra det. Därför finns det en metod för att beräkna 

bästa vinkeln. Eller den vinkel som är mest optimal för den platsen man befinner sig på. Som 

man kan se i Tabell 2.8 på nästa sida så finns det ett förhållande för sommar respektive vinter. 

En sak som är bra att komma ihåg är att som tidigare nämnt så tillverkas inte mycket 

elektricitet under vinterhalvåret (se Figur 2.6.3), därför är den optimala lutningen för 

sommarhalvåret viktigare.
13
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Tabell 2.8 

 Optimal lutning 

Sommarhalvår Latituden - 15° 

Vinterhalvår Latituden + 15° 

 

 

Andra faktorer att ta hänsyn till vid placering av solcellsmoduler: 

 

 Solcellerna trivs bäst då det är svala. Alltså ska det placeras på ytor där vind kan svepa 

runt dem. 

 Skuggning gör solcellerna betydligt sämre. Därför ska det tas hänsyn till eventuella 

träd, flaggstänger, byggnader, skorstenar, eller andra föremål. En annan sak som kan 

bidra till skuggning är att solcellsmodulerna kan skugga varandra vid en dålig 

placering. 

 Även smuts gör solcellerna sämre. Om står ett lövträd i närheten så får man räkna med 

pollen och löv 

 

 

2.9 Montering av solceller 
 

Det finns mängder av olika monteringssystem beroende på hur taket ser ut, vilken storlek 

solcellerna har och vilken vinkel det ska monteras i. Men man kan framförallt säga att det 

finns två metoder för att montera ett solcellsystem. Antingen ett genomgående system 

(fastborrat) eller så lägger man system med ballast på taket. 

 

Det genomgående systemet görs genom att man borrar genom taket och sätter fast olika 

fästpunkter som man sedan fäster metallställningsnätet på. Näten är ofta gjorda utav 

aluminium och rostfritt stål eftersom man vill lägga till så liten tyngd som möjligt på taket 

samt att det ska hålla länge.  

 

I det andra alternativet så lägger man alltså hela systemet på taket och sedan beräknar man hur 

mycket ballast som krävs beroende på terrängtyp (till exempel vindstyrkor). 

 

Båda alternativen har sina för- och nackdelar. Det som är negativt med de genomgående 

systemen är att det kan finnas risker vid en mindre noggrann montering att tätskiktet går 

sönder, vilket kan leda till det kan komma in vatten i byggnaden. Positivt med detta alternativ 

är att man inte behöver tänka så mycket på vindbelastning eftersom solpanelerna sitter så hårt 

fastskruvade att det inte tar sig någonstans. Taket blir inte heller lika hårt belastat och dess 

maxgräns för hur mycket vikt det tål har en större marginal. 

 

Vid det andra alternativet, ett system med ballast har alltså motsatta för- och nackdelar emot 

den genomgående varianten. Det finns ingen risk för vattenläckage, men taket blir betydligt 

tyngre belastat. Kanske till och med så mycket att maxbelastningsgränsen överstrids.  
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2.10 Underhåll på solceller 

 

Rengöring: Solceller kräver egentligen väldigt lite rengöring eftersom vårt klimat har 

regelbunden nederbörd som sköter mycket av rengörning. Som nämnt i kapitel 2.7 så kan 

solceller utsättas för bland annat pollen, löv, luftföroreningar och fågelspillning. Men ingen 

utav dessa kräver egentligen någon rengöring eftersom nederbörd i form av regn eller 

smältande snö tar bort det mesta utav det. Framförallt om solcellerna ligger på ett tak med en 

lutning på 30-40 %.   

Men det finns några fall där solceller bör rengöras. Till exempel om det är placerade på en 

fasad så kommer inte regnet åt dem på samma vis. Eller om de har blivit nerstänkta med 

någon form av cement, kalk eller betong så ska det rengöras. Man ska framförallt inte låta det 

torka in eftersom glas och aluminium är känsliga för alkalier.
14

  

 

Några andra saker att tänka på vid rengöring: 

 

 Rengöring ska inte ske i starkt solljus. 

 Rengöring vid lätt nedsmutsning ska ske med mycket vatten, tvättsvamp, 

gummiskrapa eller trasor. 

 Starkt basiska eller sura medel ska inte användas. 

 Vanlig vattenslang rekommenderas framför högtryckstvätt även om solpanelerna ska 

tåla till exempel slagregn. 

 

Borttagning av snö: Snö gör att solcellerna blir täckta och då slutar det fungera. I solljus så 

smälter dock snön bort ganska fort om solcellerna är placerade i en lutning. Det är alltså inte 

alltid något större problem som måste åtgärdas utan det kan gå tillräckligt fort på egen hand.  

Men om lutningen på taket är väldigt liten så ligger snön givetvis kvar längre och vid tillfällen 

då det är mycket snö en längre period så kan det vara nödvändigt att ta bort det. Viktigt att 

tänka på är risken för att spräcka glaset på solpanelerna.
14
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2.11 Nettodebitering 
 

Nettodebitering har kort sagt funktionen att överproducerad elektricitet skickas ut på 

elbolagets elnät för leverans till andra kunder. Den överproducerade elen kvitterar man bort 

mot egenanvänd elkonsumtion. Vilket leder till att man till exempel en månad endast behöver 

betala nätavgift om man har producerat lika mycket som man har använt.  

 

I nuläget finns det ett antal länder som har satt upp ett nettodebiteringssystem för hur mycket 

man kan använda sig utav nettodebitering. Till exempel regler på hur man ska kunna sälja 

överproducerad elektricitet ut på elnätet till samma pris som man köper elektricitet.  

Det finns dock inget system för detta i Sverige just nu, men det pågår en utredning och den 

ska vara klar och publiceras 2013-06-14.
15

 

 

Men det finns ändå en del Elbolag som har börjat erbjuda nettodebitering till sina kunder, det 

innebär dock att elbolagen tänjer på skattereglerna.  

Nettodebitering gäller dock endast för microproducenter, upp till 63 A säkringar. 

En av anledningarna till att Sverige inte har något nettodebiteringssystem är att man har tolkat 

EU:s energiskattedirektiv på ett annorlunda sätt än till exempel Holland och Belgien. 

Dessa länder har infört ett system där man kan nettodebitera upp 5000kWh i Holland och 

10000kWh i Belgien.
15

 

 

 

2.12 Kan man få stöd/bidrag? 

 

Idag är det relativt dyrt att investera och sätta upp solcellssystem så det lönar sig inte för alla. 

Det gör framförallt att avskrivningstiderna blir väldigt långa. Men solceller har ändå många 

fördelar, framförallt i miljöperspektiv och därför finns det ett stöd som man kan ansöka om 

hos länsstyrelsen. Syftet med stödet är alltså att kunna bidra till en omställning av 

energisystem och till näringslivsutveckling.  

Regeringen har avsatt 210 miljoner kronor som stöd för åren 2013-2016. 

Oavsett om det är en privatperson, ett företag eller annan offentlig organisation så kan man 

sedan 2009 ansöka om att få stöd för installation av nätanslutna solsystem.  

Sedan 1 februari 2013 så har den nya förordningen (2009:689) trätt i kraft. Nu gäller 

följande:
16

 

 

 Stödnivån är maximalt 35 % av inverstingskostnaden. 

 Taket för stöd per solcellssystem är 1.2 miljoner kronor. 

 De stödberättigade kostnaderna får maximalt uppgå till 37000 kronor plus moms per 

installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. 
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2.13 Elcertifikat 
 

Elcertifikat är en annan form av stöd som man kan få till sitt solcellssystem. För att skaffa ett 

elcertifikat måste man ansöka om det hos Energimyndigheten. Elcertifikat är ett 

marknadsbaserat stödsystem som finns till för att man vill öka produceringen av förnybar 

elektricitet på ett effektivt sätt. 

Elcertifikat fungerar på det sättet att för varje producerad MWh förnybar elektricitet kan den 

som producerar få ett elcertifikat av staten. 

Certifikatet säljer man sedan på en öppen elmarknad genom att man skapar ett så kallat Cesar 

konto hos Svenska kraftnät.
17

 

På den öppna marknaden bestäms priset på Elcertifikatet av köpare och säljare. Det är genom 

detta som man får sin extra intäkt på elproduktionen utöver den vanliga försäljningen. 

När man har fått elcertifikat har man rätt till det i 15 år, dock längst till slutet av år 2035. 

Anläggningar byggda innan elcertifikatsystemet infördes har i de flesta fall rätt till elcertifikat 

till och med år 2014.
18

 

 

Den som är kvotpliktig enligt lagen om elcertifikat måste även köpa en viss andel elcertifikat i 

förhållande till sin egen elförsäljning eller elanvändning.
 19

 De som är kvotpliktiga är följande: 

 Elleverantörer 

 Elanvändare som använder elektricitet som de själva har producerat om mängden 

använd elektricitet uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har 

producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kilowatt. 

 Elanvändare har använt elektricitet som de har importerat eller köpt på den nordiska 

elbörsen. 

 Industrier som är elintensiva och som har registrerats av Energimyndigheten. 

 

När man sökt elcertifikat så tilldelas det till den som i en godkänd anläggning producerat och 

uppmätt en megawattimme elektricitet från förnybara energikällor eller torv.
 20

 Energikällorna 

nedan är de man har rätt att söka elcertifikat för: 

 Vindkraft 

 Solenergi 

 Vattenkraft  

o Vattenkraftverk som är småskaliga. I slutet av april 2003 hade de en installerad 

effekt som var högst 1500kW per produktionsenhet. 

o Nya anläggningar 

o Om ett äldre vattenkraftverk som inte varit i drift återupptas. Det ska ha gjorts 

omfattande investeringar eller ombyggnader så den anses som ny. 

o Produktionsökning i befintliga anläggningar 

o Om myndighetsbeslut eller omfattande ombyggnader leder till att 

anläggningen inte längre kan erhålla långsiktig lönsam produktion. 

 Geotermisk energi 

 Vågenergi 

 Biobränslen (enligt förordning (2011:1480))  

 Torv i kraftvärmeverk 
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3. Metod och Genomförande 
 

Kapitel 3 kommer att presentera en metod för hur man projekterar ett solcellssystem. Hur man 

kan tänka och vad som är viktigt att tänka på. Kapitlet kommer även innehålla olika 

jämförelser och tester för att få klarare fakta om hur det ser ut och fungerar.  

Tillsammans med metoden för hur man kan göra detta kommer även ett genomförande att 

presenteras som berör projektet för Holtab. 

 

3.1 Olika märken av solceller och deras monteringssystem 

 

I detta kapitel så kommer några olika alternativ för montering att presenteras. Detta genom att 

visa några exempel på olika leverantörer och olika typer av monteringssystem som de 

använder. Systemen och dess solceller består utav kisel på grund av deras verkningsgrad och 

att det är billigaste varianten (se mer i kapitel 2).  

 

3.1.1 Solar World 
Solar World är ett välkänt företag som finns världen över. Företaget är registrerat i Tyskland 

och har sitt huvudkontor i Bonn. Företaget startade redan 1988 och 1995 hade verksamheten 

etablerat hantering av solceller. Idag har de olika etablerade monteringsmetoder som anpassar 

sig för till exempel olika typer av tak.  

Här nedan kommer en genomgång på två olika metoder som anpassar sig för tak och 

framförallt ett tak med låg lutning eftersom att det anpassar sig för montering på Holtabs tak. 

 

3.1.1.1 Sunfix-aero 

Solar World erbjuder en variant som de kallar Sunfix-aero. En form av ställning som har ett 

antal steg som gör att man kan välja mellan några bestämda lutningar på solcellsmodulerna 

(se figurer och Tabell 3.1.1.2 nedan).  

Sunfix-aero använder även metoden med att lägga ballast istället för att sätta fast systemet i 

taket (kapitel 2.8). System och solcellsmodulerna har även vindskydd som gör att systemet 

inte kan lyftas uppåt lika enkelt när det blåser, vinden kommer inte åt undersidan av 

modulerna.
21

 

 

 

 

 
Figur 3.1.1.1.1. Sunfix-aero från Solar World. 

  
Figur 3.1.1.1.2. Exempel på montering av 

Sunfix-aero.  
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Oavsett märke och typ av solcellsmodul så är det viktigt att kolla på den teknisk data som 

tillhör produkten. Där kan man hitta olika krav och regler för hur man kan placera och 

montera solcellsmodulerna. Här nedan är en tabell som visar teknisk data för Sunfix-aero.
22

 

 

 

Tabell 3.1.1.1: 

Sunfix-aero Teknisk data 

Modullutning 10°, 15°, 25° 

Maxlutning på tak 5° 

Systemets vikt 10kg/m
2 

(utan ballast) 

Minimal storlek 3x3 moduler 

Maximal vindstyrka 40,2m/s 

Maxhöjd på byggnaden 20m 

Storlek på solpaneler 1.6*1m 

 

 

 

Ett annat krav som gäller för Sunfix-aero är att man måste montera solcellsmodulerna minst 

1m ifrån takkanterna. Detta gör man för att skydda emot olika vindbelastning runt 

takändarna.
22

  

 

 

 
Figur 3.1.1.1.3. Bild som demonstrerar regler för  

vart man får placera solcellsmodulerna med Sunfix-aero. 
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3.1.1.2 Sunfix Plus Flat Roof 

En annan variant är Sunfix Plus. Denna variant har också ett antal steg för att man ska kunna 

ställa in olika modulvinklar. Sunfix plus kan använda sig både utav en genomgående metod 

samt metoden med ballast.
23

 

 

 

 
Figur 3.1.1.2.1. Bild på hur Sunfix plus kan monteras. 

 

 

Regler och teknisk data visas i tabellen nedan.
24

 

 

Tabell 3.1.1.2: 

Sunfix plus flat roof Teknisk data 

Modullutning 15°, 20°, 30° 

Maxlutning på tak 20° 

Systemets vikt 5 kg/m² (single-layer) 

7 kg/m² (dual-layer)
 

Maximal snölast 1,4kN/m
2 

Maximal vindlast 1,2kN/kvm 

Maxhöjd på byggnaden 25m 

 

 

Även denna variant har krav på hur långt ifrån kanterna systemet får monteras. Man kan se 

regler i Figur 3.1.1.2.2 nedan.  

 

 

 

 
Figur 3.1.1.2.2. Bild på Sunfix plus monteringsregel. 
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3.1.2 Grace Solar 
 

Grace Solar är ett företag som arbetar med forskning, design, tillverkning och försäljning av 

solceller och monteringssystem. De är en av de största solcellsleverantörerna i Kina och har 

sina produkter installerade över hela världen. Grace Solar har etablerade monteringssytem för 

olika varianter och här nedan följer två exempel. 
 

3.1.2.1 Grace Solar Ballasted Mounting System 

Detta är en variant för att vinkla upp sina solcellsmoduler och även denna typ har vindskydd 

för att undvika att systemet ska utsättas för lufttryck underifrån. Systemet använder sig av 

ballast så att det ska ligga kvar när det blåser. Även denna variant har olika vinklar som den 

kan ställas in i.
25 

 

 

 
Figur 3.1.2.1.1. Bild på hur det kan se ut när Grace Solar Ballasted är monterat. 

 

 

Regler och teknisk data visas tabellen nedan.
25

 

 

Tabell: 

Grace Solar Ballasted 

Mounting System 

Teknisk data 

Modullutning 5°, 10°, 15°, 20° 

Maxlutning på tak - 

Systemets vikt 10-25kg/m
2 

Maximal vindstyrka 60m/s
 

Maxhöjd på byggnaden 20m 

 

 

 

 
Figur 3.1.2.1.2. Bild på hur det kan se ut när man monterar Grace solar ballasted. 
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3.1.2.2 Grace Solar Fixed Tilt Solar Racking System 

Grace solar Fixed Tilt är motsvarigheten till Solar World:s Sunfix Plus Flat Roof, men här 

kan man själv välja vilken vinkel man vill ha inom ett gradområde, se teknisk data nedan. 

Fixed Tilt är ett system som man fäster på taket genom att använda sig av en 

genomgångsteknik för att skapa fästen. 
26

 

 

 

Tabell: 

Sunfix plus flat roof Teknisk data 

Modullutning 10° - 60° 

Max snölast 1,4kN/m
2 

Systemets vikt -
 

Maximal vindstyrka 60m/s
 

Maxhöjd på byggnaden 20m 

 

 

 

 
Figur 3.1.2.2. Bild på hur det kan se ut när man monterat Grace solar Fixed Tilt. 
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3.2 Analys av Holtabs takytor 
 

I detta kapitel kommer det presenteras exempel på hur en beräknad placering kan se ut. I det 

här projektet så har analyser gjorts för Holtabs olika takytor. Som man kan läsa i kapitel 2.9 så 

är det ganska enkelt att förstå principerna för hur solceller ska monteras, men i verkligheten 

när man ska lägga samman all fakta, som till exempel skuggning, lutning och riktning så blir 

det mycket att tänka på. Att sätta upp ett solsystem kostar en del och därför är det väldigt 

viktigt att få med alla påverkande faktorer.  

Här nedan kommer en analys av Holtabs tak för att hitta ett eller flera lämpliga tak för 

placering av solceller.  

Anledningen till att arbeta med just tak är att det oftast lämpar sig för placering av solceller 

och Holtab har gott om takytor. Men frågan är vilket eller vilka tak som har bäst optimala 

förhållanden, till exempel vilket tak står i söderläge och kan få plats med flest 

solcellsmoduler? I Figur 3.2.1 nedan så ser man en bild på Holtabs byggnader och dess olika 

takytor (gråmarkerade). I Figur 3.2.2 på nästa sida så ser man att takytorna ifrån ritningen inte 

ser lika ut som takytorna i verkligen. 

OBS, lägg även märke till att den gula byggnaden är så ny att den inte finns med på 

sattelitbilden på nästa sida. 

 

 

 

 
Figur 3.2.1. Bild som demonstrerar takytor för Holtabs lokaler. 
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För övrigt genom att kolla på Figur 3.2.1 och 3.2.2 så hade man ganska snabbt sett att alla 

takytor utom det gulmarkerade är intressanta att titta på. Det gula taket kan väljas bort 

eftersom att det inte är något stort tak och inte har någon sida mot söder. Det går att montera 

med speciella monteringsmetoder men man kan avvakta med tak som inte har lika hög 

potential som andra när det finns bättre tak.  

Det svarta taket ser i Figur 3.2.1 ut att ha en stor yta mot söder, men när man kollar på Figur 

3.2.2 så ser man att taket inte ser ut så. Även här skulle en ganska avancerad montering 

behövas och därför väljs även detta tak bort. 

Det blå taket är intressant eftersom att man inte riktigt kan se hur det ser ut genom att titta på 

bilden ovan. Men efter en titt på sattelitbilden så ser man att denna takyta verkar ha flera 

lutningar mot söder och därför är denna takyta intressant. 

Taken som är markerade med rött och grön är också intressanta eftersom att även de har ytor 

med riktning mot söder. 

 

 

 
Figur 3.2.2. Holtabs takytor uppifrån. 

 

 

 

 

 
Figur 3.2.3. Bild på gult tak. Sidorna lutar mot väst och öst. 
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Genom att kolla på bilder och utforska taken på plats så ser man att flera takytor har 

möjligheter eftersom att det inte finns några störmoment såsom skuggor ifrån träd och 

byggnader. Vissa tak har enklare monteringsmöjligheter än andra, men alla har potential.  

Men frågan är fortfarande vilket tak som är det optimala. Hur många solcellsmoduler får plats 

och hur många klarar taket av? 

Här nedan kan man se en analys ifrån de taken med högre potential. 

 

3.2.1 Rödmarkerat tak 
Som nämnt i kapitel 3.2 så har detta tak en sida i söderläge. I Figur 3.2.1.1 och Figur 3.2.1.2.  

så kan man se att nästan hela taket har öppna ytor, endast några ventilationsboxar och 

säkerhetsfästen på taket som tar upp yta. Dessa säkerhetsfästen kan även justeras. 

 

 

 

 
Figur 3.2.1.1. Ritning av taket, grön sida i söderläge. 
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Figur 3.2.1.2. Bild på rödamarkerade taket. Vänster sida på bilden lutar i söderläge.  

 

 

Man ser att man har 602m
2
 att arbeta på, förutom några ytor som försvinner på grund av 

ventilationsboxarna. Men innan beräkningar kan göras så behöver man först och främst mer 

fakta om taket. Takets maxbelastning och hur det ser ut under (monteringsmöjliheter). 

 

Enligt Korpalycke Fastighets AB och Kim Ericsson som har projekterat och byggt byggnaden 

så gäller följande info: 
4.2

 

 

 

Tabell 3.2.1 

 Fakta 

Balkar Bärande betongbalkar S-6000 

Plåt Självbärande takplåt trp 110/07 

Ljudisolering 50mm akustikskivor 

Maxbelastning 25kg/m
2
 utöver snövikt 

Lutning på taket 3.6° 

 

 

Den fakta som nämndes först är mer intressant för själva monteringsarbetet. I det här fallet så 

är man framförallt intresserad utav maxbelastning och lutning på taket för att bestämma hur 

man ska placera sina solceller.  
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3.2.2 Grönmarkerat tak  
 

Som nämnt i kapitel 3.2 så är även detta tak av intresse då det ligger mot södersidan och har 

en bra lutning på taket. Detta hade lett till att man inte hade behövt ett monteringssystem som 

vinklade upp solpanelerna lika mycket som man måste göra på de andra taken. Taket består 

däremot av mindre yta att monter solceller på.  

 

 

 
Figur 3.2.2.1. Bild på grönmarkerade taket. Synlig sida i söderläge. 

 

 

3.2.3 Blåmarkerat tak  
 

Det blåmarkerade taket är en av de större takytorna Holtab har och ligger med sidor mot norr 

och söder, detta gör att även detta tak är en intressant kandidat vid byggande av en 

solcellsanläggning. Det behöver en liknande lösning för monteringssystem som vid det 

rödmarkerade taket.  

 

 

 
Figur 3.2.2.2. Bild på blåmarkerade taket, dock är inte hela takytan med på bilden. 
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3.3 Beräkning för solceller på tak 
 

När man tagit fram all fakta om de olika taken så är det dags att ge sig på solcellsmodulerna 

och se hur de lämpar sig för olika ytor. Till exempel om de klarar vikten och uppnår det krav 

man har på dem.  

Först och främst så ska solcellsmodulerna ha en viss lutning för optimalt effektuttag. För att 

kolla på vilken lutning solcellsmodulerna ska ha i Sverige så väljer man att kolla på 

framförallt sommartid eftersom att nästan all elproduktion sker sommarhalvåret.  

 

Som man kan se i kapitel 2.8 så ska solcellsmodulerna sitta med en lutning på: 

 

Latitud - 15°.  

 

I Tingsryd har man en latitud på 56° viket ger en lutning på          . 
 

När man sedan vet vilken lutning som krävs på solcellsmodulerna för optimal 

effektproduktion så är det dags att välja vilken typ av solcellsmodul och vilket monteringssätt 

man är ute efter. Det finns väldigt många olika typer (se några i kapitel 3.1). Man väljer helt 

enkelt en typ efter vad som passar och hur solcellsmodulerna måste placeras för så bra 

elproduktion som möjligt. Vad taket tål för belastning är med avgörande för vilket 

monteringssätt man ska använda.  

 

Men beroende på vilken variant man väljer så kan man behöva beräkna till exempel skuggor, 

placeringar och antal moduler. Här nedan kommer två exempel på hur man kan räkna på det. 

Ett exempel för genomgående placering och ett exempel med ballast.   

 

 

3.3.1 Exempelberäkning för montering med ballast 

Hur mycket taket lutar bestämmer vilket monteringssätt man kan använda. Som man kan läsa 

i kapitel 3.2 så har Holtabs tak ganska låg lutning och därför kan ett exempel göras med 

placerings- och monteringsmetod för Sunfix-aero (se kapitel 3.1.1.1).  

I fallet då man väljer denna metod så kommer man att behöva räkna avståndet mellan raderna 

av solcellsmoduler. Är avståndet för kort så kommer solcellsmodulerna skugga varandra. Om 

man tar ett avstånd som är för långt så kommer man inte ha ett maximalt utnyttjande eftersom 

att man inte får plats med så många som man egentligen kan få plats med. Här nedan kommer 

en liten förklaring på hur man kan beräkna avståndet mellan modulerna. 

 

På nästa sida så kan man se en bild som visar solinstrålning och hur det ser ut då den träffar 

solcellsmodulerna. Notera framförallt skuggan som bildas bakom solcellsmodulen. Om 

solcellsmodul 2 hade legat närmre så hade en del av den hamnat i skugga. Det man vill göra är 

alltså att beräkna kortaste avståndet mellan solcellsmodulerna utan att de skuggar varandra.  
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Figur 3.3.1.1. Solinstrålning som träffar solcellsmoduler.  

 

 

Nu är man intresserad av vinklar och avstånd. Vilken vinkel har solinstrålning förhållande till 

horisontalplanet och vilken vinkel har taket och solcellsmodulerna?  

 

Ett exempel på detta är att räkna på det rödmarkerade taket (kapitel 3.2.1). Beräkningar görs 

på detta tak för att ytan i söderläge är störst och därför har taket stor potential för en 

solcellsanläggning.  

På det taket hade man en taklutning på 3.6°. Om man vill räkna på att det aldrig ska kunna ha 

ett skuggat område så ska man räkna på en instrålningsvinkel på cirka 12° (Lägsta 

instrålningsvinkel under vintersolståndet i Tingsryd). Det är inte optimalt för att få ut så hög 

effekt som möjligt av en takyta, men det visar hur långt avstånd det kan vara mellan raderna 

som längst (mer om optimalt förhållande senare).   

 

Man väljer även att använda Sunfix-aero:s modulvinkel på 25° eftersom att det ger en mer 

optimal lösning (närmare optimal lutning). I Figur 3.3.1.2 nedan så kan man se problemet 

med vinklar förhållande till solcellsmoduler för det rödmarkerade taket.   

 

 
Figur 3.3.1.2. Solinstrålning som träffar solcellsmoduler vid olika vinklar på solinstålning, 

modul och tak.  



36 

 

Fakta för de olika sträckorna som är givna ifrån installationsmanualen (se Bilaga 6) för 

solcellsmodulerna för problemet på förgående sidan. 

 

Tabell 3.3.1 

Beteckning Värde 

C 1m 

A 0.5m 

 

 

Höjden A är vinkelrät mot taket och kan beräknas genom trigonometriska formler. Uttrycket 

för sträckan A kan skrivas som               . (Installationsmanualen säger med 

0.5m). 

Vinkeln AC kan är               eftersom totala värdena av vinklarna på en triangel 

ska vara 180°. E är vinkelrät mot sträckan C och därför är vinkeln AE också 25° precis som 

vinkeln CB. Detta gör att vinkeln EF också är 65° eftersom den har samma vinkel som AC 

och beräknas på samma sätt som AC. 

Sträckan F kan alltså beräknas genom att först beräkna sträckan   
   

     
       och 

sedan genom Pythagoras sats så får man              , alltså att        . 

 

Sträckan B kan beräknas som                och det skulle leda till att hela 

sträckan för vad solcellsmodulen tar upp på takytan är                 . I detta fall 

säger installationsmanualen 1.27m och det beror på att på varje sida så bygger det lite för 

skruvarna och dess montering. Se Figur 3.3.1.3 nedan. Om information ifrån 

installationsmanual eller datablad finns så behöver man alltså inte räkna fram värdet utan kan 

då kan man utgå ifrån det. 

 

 

 

 
Figur 3.3.1.3.  Skruvarna och  

montering bygger lite på längden. 

 

 

 

Sträcka D, avståndet mellan modulerna är det vi fortfarande söker och nu har man underlag 

för att kunna beräkna den sträckan. Takets jämna yta utger en vinkel på 180°, alltså ett halvt 

varv och eftersom vinkeln EF var 65° så blir vinkel ED 115°. Vinkeln DG är          
      och det gör att sista vinkeln EG är                   . 

Sinussatsen säger att 
      

 
 

        

    
 

       

 
 och det ger att sträckan D är 

       
        

    

       

och det är alltså sträckan mellan solcellsmodulerna. 
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På förgående sida beskrevs förhållandet mellan rader i värsta tänkbara förhållande 

(solinstrålning under vintersolståndet). På samma beräkningsätt som tidigare fast med en hög 

instrålningsvinkel på 50° (nästan sommarsolstånd) så blir avståndet mellan raderna betydligt 

mindre. I Figur 3.3.1.4 nedan så kan man se ett exempel på hur det hade kunnat se ut en solig 

sommardag. Detta anpassar sig inte för svenska förhållanden eftersom att Sverige inte har så 

hög solinstrålningsvinkel men i detta fall så hade avståndet mellan solpanelerna legat på 

0.11m. 

 

 

 
Figur 3.3.1.4. Solinstrålning som träffar solcellsmoduler vid olika vinklar på solinstålning, 

modul och tak.  

 

 

Ett mer troligt exempel för svenska förhållanden är om man skulle använda en 

instrålningsvinkel på 30°. Som nämnt i kapitel 2.6 så producerar solceller nästan all 

elektricitet under sommarhalvåret och därför kan man utgå ifrån en lite större 

instrålningsvinkel än lägsta möjliga. Man kan tänka sig att solcellerna ska vara skuggfria ifrån 

mars till oktober eftersom att det ger bäst produktion då (se Figur 2.6.3) och som man ser i 

Tabell 2.6 så är nästan alla instrålningsvinklar mer än 30°. Här nedan kan man se ett mer 

verkligt exempel på hur solcellerna skulle kunna placeras på Holtabs tak. Här hamnar 

avståndet mellan solpanelerna på 0.43m 

 

 

 
Figur 3.3.1.5. Solinstrålning som träffar solcellsmoduler vid olika vinklar på solinstålning, 

modul och tak.  
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När man har fått fram hur solcellerna kan eller ska placeras för att minimera skuggning så är 

det dags att ta reda på hur många rader solceller som får plats på taket.  

Enligt reglerna för Sunfix-aero (se kapitel 3.1.1.1) så ska de placeras minst 1m ifrån 

takkanterna (gäller takkanterna, inte från takets nock). Holtabs tak är 12.5m*48m 

(rödmarkerade) och om man till en början med väljer att inte räkna med eventuella 

brandluckor, ventilationer och liknande utan utgår ifrån att taket är en öppen yta så har man 

             att placera rader efter varandra på.  

Varje rad med solceller tar som tidigare beräknat upp 1.27m och avståndet mellan raderna 

ligger på 0.43m.               , är alltså ytan för en rad och avståndet till nästa. För att 

beräkna antal rader som får plats så kan man alltså dela hela sträckan på avståndet som en rad 

tar upp. Alltså 
    

   
      ger alltså 6 hela rader som får plats på taket. 

 

Som nämnt i Tabell 3.1.1.1 så är varje solpanel      m och det är själva ytan för solcellerna 

med en aluminiumkant. Eftersom själva monteringen med ställningen bygger lite så kollar 

man installationsmanualen för ett exakt värde. Enligt den så kommer varje solpanel bygga 

1.78m på bredden. Alltså                                         
 

Då kan man beräkna hur många solpaneler som får plats på varje rad. Säkerhetsavståndet är 

1m på varje sida enligt monteringsreglerna för Sunfix-aero. Det ger 
        

    
       paneler, 

alltså 25 paneler får plats på varje rad. 

 

Det skulle ge          solpaneler totalt. Men det man inte har räknat med nu är de ytor 

som tar bort solceller. Till exempel på Holtabs tak så sitter det 3 stycken ventilationsboxar (se 

Figur 3.2.1.1). Först och främst kan man räkna på om dessa ventilationsboxar kommer att 

krocka med högsta raden eller inte. 

 

          m som solpanelerna med mellanrum tar upp. 

               m kvar till taknocken. 

 

Ventilationsboxarna sitter 0.5m ifrån taknocken och är 1.2m långa, alltså 1.25m ner ifrån 

taknocken. Det betyder att ventilationsboxarna inte kommer att krocka med solpanelerna men 

avståndet är så litet så för att vara på den säkra sidan så tar man bort solpaneler där dessa 

sitter. 

 

Ventilationsboxarna är 1.8m breda och kommer därför ta bort 2 solpaneler var och det skulle 

alltså ge: 

 

            Solpaneler totalt.  

ger alltså                m
2
 solcellsyta. 

 

 

Nu vet man alltså hur mycket solpaneler man kan få upp på taket men även takbelastning 

måste beräknas så att systemet inte blir för tungt förhållande till vad taket tål. I Tabell 3.2.1 

ser man att taket tål 25kg/m
2
 utöver snöbelastningen och i beräkningarna ovan så fick man 

142 solpanel på taket. Dessa moduler väger 21.2kg styck enligt datablad och om man lägger 

ihop deras vikt så får man en totalvikt på              kg.  

Ytan som solcellerna tar upp är              m
2
 och om man slår ut 

solcellsmodulernas totalvikt på denna yta så får man 
    

   
     kg/m

2
. 
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Systemet för Sunfix-aero väger enligt datablad ca 10kg/m
2
. Detta resulterar i en total vikt för 

solpanelerna, vindskydd och ställning på              kg/m
2
. 

 

Men sen ska detta system även ballastas och hur mycket ballast som det ska ha beror på vart 

byggnaden befinner sig, hur hög den och vilken terrängtyp området ligger i. Dessa 

beräkningar kan till exempel Solar World erbjuda. Man skickar fakta till dem och sedan får 

man en angiven ballast tillbaka.  

En uppskattad ballast är 20kg/er modul. Det skulle ge en total vikt på            kg. 

Om detta fördelas jämnt så får man 
    

   
      kg/m

2
. 

Hela systemet med ballast skulle alltså ge en vikt på                 kg/m
2
. 

 

 

3.3.2 Exempelberäkning för montering med genomgång 

För montering med genomgång så kan man till exempel använda Solar World:s Sunfix Plus 

Flat Roof.  

Med denna metod kan man precis på samma vis som i kapitel 3.3.1 göra beräkningar om 

placering, antal rader, antal moduler, solcellsyta och takbelastning. Det är egentligen inga 

skillnader på monteringsmetoderna förutom som tidigare nämnt hur de monteras, regler för 

hur de får monteras (se i kapitel 3.1.1.2) och att Sunfix Plus Flat Roof har en högsta variant på 

30° modulvinkel.  

Här nedan kan man se en bild på hur ett exempel hade sett ut. Högsta modulvinkel och med 

en instrålningsvinkel på 30° så får man 0.69m mellan raderna.  

  

 

 

 

 
Figur 3.3.2. Solinstrålning som träffar solcellsmoduler och olika vinklar på solinstålning, 

modul och tak.  
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Efter samma beräkningar som gjordes i kapitel 3.3.1 och med hjälp av avstånden ifrån 

installationsmanualen så har följande tagits fram för detta exempel: 

 

 Antal rader: 5st 

 Antal moduler per rad: 25st 

 Antal moduler: 119st 

 Solcellsyta: 190.4m
2
  

 Takbelastning: 4.5kg/m
2 
(modulvikt) + 5kg/m

2 
(systemets vikt)

 
= 9.5kg/m

2
 

 

 

3.4 Effektberäkningar 
 

När man vet hur mycket solpaneler man kommer få upp på taket så kan man börja räkna på 

hur mycket elektricitet de kommer att producera. Märkeffekten på varje solpanel är 250W och 

ifrån exempel med ballast i kapitel 3.3.l så har man              kW installerad 

effekt. 

 

Det är svårt att uppskatta hur mycket effekt man får ut ifrån ett solcellssystem eftersom att till 

exempel vädret är avgörande. Men en vanlig tumregel är att man nästan alltid kan förvänta sig 

800kWh-1100kWh per installerad kW. 800kWh vid sämre förhållanden och 1100kWh vid 

optimala förhållanden. Endast moduler med bra placering på ställen som Gotland ger 

1100kWh per installerad kW.
27 

 

I exemplet ovan så har man 35500 kW installerat, alltså 35.5kW. I det sämre fallet, vid sämre 

förhållanden så multiplicerar man det med 800. Då får man ut en årlig effekt på 28400kWh/år. 

 

Holtab som företag förbrukar ca 950 000kWh/år och därför skulle solcellerna producera 
     

      
       , alltså cirka 3 % av totala förbrukningen av alla byggnader under ett år. 

 

 

För exempel med genomgång ifrån kapitel 3.3.2 så har man              kW. Alltså 

en cirka årlig elproduktion på minst 23800kWh (         ).  

 

Här nedan är en tabell för andra möjliga faktorer för hur den årliga produktionen kan se ut.  

 

 

Tabell 3.4: 

 Årlig elproduktion i kWh 

Faktor Ballast Genomgång 

850 30 175 25 288 

900 31 950 26 775 

950 33 725 28 263 

1000 35 500 29 750 
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3.5 Investeringskostnader 
 

Priser ifrån leverantörer varierar såklart som i många andra fall. En kostnadsförfrågan ställdes 

till två olika leverantörer och dessa svarade ungefär samma sak. De angav exempelpriser 

enligt följande: 

 

 800 000kr för 50kW installerad effekt 

 400 000kr för 25kW installerad effekt 

Frågan ställdes senare ytterligare till en leverantör som svarade att deras priser brukar ligga på 

17000kr per installerad kW. Man ser att även det stämmer ganska bra med ovan angivna 

kostnader                  .  

 

Enligt beräkningarna i kapitel 3.4 så får man en installerad effekt på 35.5kW och då skulle 

man enligt priserna ovan hamna strax under 600 000kr för investeringen. 

I det andra exemplet så har man 29.75kW och det skulle alltså kosta cirka 550 000kr. 

 

 

Här nedan kan man se en lista på vad dessa priser innehåller. 

 

 Solcellsmoduler och monteringssystem 

 Växelriktare, DC/AC-brytare, elmätare 

 Övrigt material, till exempel kablar 

 Byggnadsställning, lyftkran 

 Arbetet  

 Projektering  

 

 

3.6 Avskrivningstid 
 

Att beräkna avskrivningstiden på ett solcellssystem är väldigt svårt. Först och främst så ska 

man ställa sig frågan om man ska räkna med bidrag (om man fått det), eller om det bara ska 

vara en form av bonus. Sen är det näst intill omöjligt att förutspå framtidens elpriser. Om 

elpriset går upp så kommer avskrivningstiden bli kortare och tvärt om ifall elpriset går ner. 

Vad man betalar för sin elektricitet är alltså vad man tjänar när man sedan tillverkar egen 

elektricitet.  

I kapitel 3.4 så nämndes en tumregel för hur mycket effekt man får ut ifrån ett installerat 

system (800-1100kWh/kW). Även det är en avgörande faktor för hur lång avskrivningstiden 

ska bli. 

För att få en bra blick på hur en avskrivningstid kan se ut så kan man räkna på lite olika fall. 

Till och börja med så kan man räkna på ett fall som anses som sämre. Ett fall då man inte 

räknar med bidrag, den sämre tillverkningsfaktorn på 800kWh/kW, ett lågt rörligt elpris och 

att elpriserna inte kommer att gå upp. Det kommer leda till den högsta avskrivningstiden. 

Efter det så kan man räkna på olika fall där man inkluderar olika troliga faktorer. Till exempel 

att elpriset kommer att öka, att produktionsfaktorn kommer vara något högre och ett högra 

rörligt elpris. 
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Här nedan kommer olika beräkningar när man tar hänsyn till olika faktorer som nämnts ovan. 

Beräkningar görs för exempel från kapitel 3.3.1 och 3.3.2 med hjälp av de effektberäkningar 

som gjordes i kapitel 3.4 och de investeringskostnader som nämns i kapitel 3.5. Först kommer 

beräkningar göras för monteringen med ballast och därefter för monteringen med genomgång. 

 

Ett första exempel, där man får den högsta avskrivningstiden så utgår man ifrån dagens rörliga 

elpris. Skellefteåkraft (Holtabs leverantör) har idag ett rörligt elpris på ungefär 0.63kr/kWh 

per år. Som man såg i kapitel 3.4 så gav den sämre faktorn 28400kWh/år och om man tar 

           så kan man säga att man tjänar 17892kr årligen. 

Investeringskostnaden låg på cirka 600 000kr för detta system och avskrivningstiden blir då 
      

     
     år. 33.5 år är alltså den högsta avskrivningstiden för denna typ av system. 

Ett annat exempel, om man räknar med en mer trolig produktionsfaktor (900kWh/kW). Så 

hade det gett 
      

           
      år. 

 

I ett annat exempel kan man räkna på att elpriset stiger. Om man antar att elpriser har ett visst 

värde om ett visst antal år och tror att det är ett högre pris så kan man slå ut det på en 

genomsnittlig ökning. Som exempel så kan man säga att elpriset stiger med 3 % varje år och 

efter X antal år så kommer elpriset då vara           . Man kan då räkna ut hur mycket 

vinst man har ett visst år. Till exempel år 17 är elpriset 1.04kr/kWh och då har man en vinst 

på                        kr. 

För att lägga samman denna summa ∑              
   , alltså hur mycket man tjänat in 

ifrån början till och med år X så kan man även skriva det med ett uttryck som    
      

   
 , 

där p är priset, alltså startvärde på det rörliga elpriset multiplicerat med kilowattimmar per år. 

X står för antal år och q för den procentuella prisökningen per år.  

 

Nu kan man till exempel räkna ut en avskrivningstid där man räknar på ett ökande elpris med 

en trolig produktionsfaktor på 900kWh/kW. Observera även att beräkningarna är gjorda med 

ett högre elpris. 

 

Men för att räkna ut avskrivningstiden, alltså när man har tjänat in 600 000kr så skulle det ge 

           (
            

      
)          

Räknar ut X: 

 

 
      

          
 

            

      
 

                         

                        

                       

 
       

       
          år 

16.8 år är alltså avskrivningstiden när det rörliga elpriset i snitt ökar med åren. 
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För att sedan ta fram den lägsta möjliga avskrivningstiden, då man räknar med ett ökande 

elpris, en hög produktionsfaktor (1000kWh/kW), med bidrag och elcertifikat så får man 

uttrycket: 

          (
            

      
)              . 

Det hade istället gett en avskrivningstid på 9.47 år. 

 

 

De exemplen på avskrivningstider från förgående sida gäller alltså för montering med ballast. 

På samma sätt beräknades även samma avskrivningstider fast för det exempel med 

genomgång. Det som skiljer dessa år är att investeringskostnaden för genomgång är (55000) 

samt att den installerade effekten är 29750kWh.  Det gav följande avskrivningstider: 

 

 

 Endast rörliga elkostnaden, låg produktionsfaktor (800kWh/kW), inget ökande elpris 

och inga bidrag: 36.7 år. 

 Endast rörliga elkostnaden, produktionsfaktor på 900kWh/kW, inget ökande elpris och 

inga bidrag: 32.6 år. 

 Hela elkostnaden, produktionsfaktor på 900kWh/kW, ökande elpris men inget bidrag: 

18.0 år. 

 Hela elkostnaden, produktionsfaktor på 1000kWh/kW, ökande elpris och bidrag: 10.2 

år. 
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3.7 Val av växelriktare och strängar 

 

Det finns mängder med olika företag som tillverkar och säljer växelriktare. Det kan vara svårt 

att välja en växelriktare som uppfyller de önskemål man har till ett bra pris. Växelriktaren är 

en stor kostnad i en solcellsanläggning och det gäller att välja ut en med noggrannhet. Att 

välja fel växelriktare, en växelriktare som inte passar systemet eller som inte uppfyller de krav 

man har på den kan till exempel leda till att hela solcellsanläggningen får en sämre 

verkningsgrad. 

 

En annan viktig sak att tänka på är att välja antal solpaneler som ska vara i en sträng. Som 

man kan läsa i kapitel 2.5 så kopplar man strängarna till växelriktaren, alltså hör dessa 

problem ihop. Växelriktaren måste vara anpassad att ta emot rätt antal strängar och tåla den 

spänning som man leder dit. 

Varje sträng har ett visst antal solpaneler och dessa spänningar adderas eftersom att det är 

seriekopplade. Det är viktigt att kolla att DC-spänningen inte överstrider max DC-spänning på 

växelriktaren. Skulle man överstrida detta så måste strängar parallellkopplas. Det kan göras 

genom att välja en växelriktare som har flera ingångar.  

 

En annan sak som är av betydelse är vad man vill ha för funktioner, till exempel om man vill 

ha någon form av övervakning som loggar data med till exempel WiFi-produkter. Ett exempel 

på det är Solar Log och SMA. Med dessa kan man följa anläggningen via internet. 

Solar Log är ett företag som erbjuder produkter som arbetar tillsammans med växelriktare för 

att logga och övervaka solcellssystemet. Det är ett av de större varumärkena ute på marknaden 

och med deras produkt kan man sedan följa sin anläggning via en smartphone, en tavla eller 

på sin dator.  

SMA:s produkt kallas Sunny Webbox och har liknande funktioner som göra att man kan följa 

sin anläggning, även denna integreras tillsammans med växelriktare.  

 

Eftersom att det finns mängder av olika växelriktare så kan man fundera på om man vill ha en 

stor, en till varje fas eller att dela upp solpanelerna till flera växelriktare. De olika alternativen 

olika fördelar. 

Om en solpanel skuggas så berör det hela strängen eller till och med hela system om allt är 

seriekopplat. Har man ett område med solpaneler som blir skuggade vissa tider på dygnet så 

kan man välja att sätta dessa till en egen växelriktare. Det skulle leda till att endast den delen 

av systemet påverkas vid skuggning. Skulle man bara ha en växelriktare så blir alltså hela 

systemet drabbat om några solpaneler skuggas. 

Däremot så får man en betydligt bättre verkningsgrad på hela systemet om man bara har en 

växelriktare eftersom att alla växelriktare har vissa förluster. 

 

Som man ser så är det mycket att tänka på när man ska välja en växelriktare och därför kan 

även företagen som tillverkar dem hjälpa till. SMA har ett eget program som heter Sunny 

Design och det är ett program där man kan bygga en virtuell solcellsanläggning. Först och 

främst tar man själv fram fakta om hur stor solcellsanläggning man kan/ska bygga och sedan 

för man in dessa fakta i programmet tillsammans med vart anläggning kommer att ligga.  

Programmet har en stor databas där det samlar massa olika märken och typer av solceller ifrån 

olika tillverkare. Man kan välja den solpanel man vill installera eller åtminstone en solcell 

som är väldigt lik den. 

Därefter tar programmet fram olika alternativ på växelriktare från SMA som skulle kunna 

passa. En lista med alternativ på växelriktare som passar systemet radas upp och tillsammans 

med det kan man se hur många strängar det ska gå till varje växelriktare och även hur många 
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solpaneler det ska vara i varje sträng. Det gör även att man sedan vet hur man ska koppla ihop 

allt när man bygger solcellsanläggningen. 

Eftersom att detta program är gjort utav SMA så är det endast bland deras växelriktare 

programmet väljer, men idéerna är detsamma.  

Några andra intressanta saker man kan se är även hur mycket anläggningen kommer att 

producera på ett ungefär i kWh per år. 

 

Här nedan och på nästa sida visas bilder från Sunny Design med enkla förklaringar. 

 

I Figur 3.7.1  kan man se första steget som man ska fylla i. Här väljer man vilket område man 

bor i och om man är nätansluten och i så fall vilken typ av anslutning man har. Man fyller 

även i vilket klimat man vill anläggningen ska tåla. 

I demoversionen kan man inte välja vilken ort man vill utan man får ta den ort som ligger 

närmast. I detta fall valdes Köpenhamn i Danmark. 

 

 

 
Figur 3.7.1. Bild från programmet Sunny Design. Väljer fakta för vart solcellsanläggning ska 

ligga. 

 

 

I Figur 3.7.2 på nästa sida så väljer man först vilken tillverkare man vill ha på solpanelerna 

och vilken av deras produkt man vill använda. I detta fall valdes Solar World och en av deras 

solpaneler som heter SW 250 (polykristallin kisel). 

Därefter kan man välja hur stor anläggning man vill ha i kW eller i antal solpaneler 

(Beräkningar från kapitel 3.4). Man kan även ställa in vilken vinkel solpanelerna kommer att 

ha. 

 

När man är klar med det kan programmet ta fram alternativ på olika växelriktare som man ser 

i Figur 3.7.3. 
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Figur 3.7.2. Bild från programmet Sunny Design. Väljer vilken typ av modul man ska 

använda. 

 

 

 

 
Figur 3.7.3. Bild från programmet Sunny Design. Växelriktare som programmet väljer. 
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När man valt ett alternativ så kan man kolla på specifikationerna för de olika växelriktarna 

och här kan man som tidigare nämnt se uppdelningen på strängar och antal solpaneler i varje 

sträng. 

 

Efter det kan man även se kabeldimensionering och vilka förluster man har i dem. 

 

Ett exempel på rapport kan ses i Bilaga 4. 

 

 

 
Figur 3.7.4. Bild från programmet Sunny Design. Specifikationer efter resultat. 

 

 

3.8 Offertberäkning från leverantör 
 

Efter att man varit i kontakt med olika leverantörer så erbjöd sig ett företag, Susen AB att 

göra en offertberäkning på hur de skulle gjort anläggningen.
3.2 

Kort om deras resultat kan ses i 

Bilaga 7. Här nedan presenteras deras beräkningar: 
 

 

 Kostnad 1 494 000 kr 

 Total solpanelyta 540 m
2
 

 Installerad toppeffekt 83 000 kW 

 Beräknad årligproduktion 63 000 kWh 

 Beräknat stöd 522 900 kr 

 

Med dessa fakta kan man sedan göra beräkningar för att få fram avskrivningstider. 

Om man gör på samma sätt som i kapitel 3.6 så får man fram olika avskrivningstider beroende 

på vad man tar med i beräkningarna. 

Men den avskrivningstid som man får fram i värsta fall, då man inte räknar med bidraget eller 

ökning av elpriset är: 

 

Sparar per år:                 kr 

 

Avskrivningstid: 
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3.9 Befintliga projekt 
 

I detta kapitel kan man se några redan befintliga projekt för solcellsanläggningar. Detta 

presenteras för att man ska få en inblick i hur verkliga projekt kan se ut, hur man har tänkt 

tidigare och vad kan det ge för resultat. 

 

3.9.1 Vöfab 

Vöfab har gjort ett projekt genom att sätta solceller på taket på Kungsmadskolan i Växjö. 

Detta gjordes vintern 2008. Här nedan kommer det att presenteras siffror och fakta ifrån 

projektet.
28

 

 

Mats Andersson som har varit ansvarig för projektet har presenteras siffrorna som visas 

nedan. 
1.2

 

 

Allmän fakta om Kungsmadskolan samt deras solcellsanläggning: 
28

 

 

 1021 m
2 
Solcellsmoduler 

 Toppeffekt på 132,3 kW 

 Cirka årlig produktion på 100 000 kWh/år = 100MWh/år 

 Skolan förbrukar ca 1700MWh/år 

 Total kostnad för projektet på 7 miljoner kr. 

 Bidrag till projektet på 5 miljoner kr. 

 Beräknad avskrivningstid på 20 år. 

 

Med dessa fakta kan man räkna ut hur mycket man producerar gentemot deras förbrukning. 

 
         

          
       

 

Här nedan kan man se ett diagram ifrån elproduktionen på Kungsmadskolan: 

 

 
Figur 3.9.1.1. Årlig elproduktion på Kungsmadskolan. 
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Värden ifrån Figur 3.9.1.1 leder till att man kan beräkna den historiska årliga elproduktionen 

procentuellt till vad Kungsmadskolan förbrukar. 

 

 2010: 
         

          
       

 

 2011: 
         

          
       

 

 2012: 
         

          
       

 

En annan intressant sak att räkna på är avskrivningstiden. Om man använder samma metod 

som i kapitel 3.6 och samma rörliga elpris på 0.63kr så får man: 

 

                
               

                       
 

               

           
        . 

 

Detta är en ungefärlig beräkning då man räknat med ett stadigt elpris på 0,63 kr/kWh 

 

 

 

 

Övriga åsikter ifrån Mats Andersson om anläggningen: 

Mats Andersson tycker det har fungerat bra med anläggningen och han säger att det inte varit 

några problem med den. 

Hans personliga åsikt är att det var värt att satsa på en solcellsanläggning då det driver den 

tekniska utvecklingen framåt. Dessutom så sjunker priserna mer och mer så det blir billigare 

att investera i en. 
1.2 

 

 
Figur 3.9.1.2. En bild på solcellsmodulerna på Kungsmadskolan 
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Figur 3.9.1.3. En bild på solcellsmodulerna på  

Kungsmadskolan ovanifrån. 
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3.9.2 Veab  

Växjö Energi AB har 3 egna solcellsanläggningar. Här nedan kommer lite kort fakta om dem. 

 

1. Elverket:  

 

Tabell 3.9.2.1: 

 Fakta 

Installationspris 155 000kr 

Effekt 3.6kW 

Avskrivningstid 10 år 

Elcertifikat Ja 

 

 
Figur 3.9.2.1. Bild på solcellerna ifrån Elverket. 

 

2. Game Data Center:  

 

Tabell 3.9.2.2: 

 Fakta 

Installationspris 900 000kr 

Effekt 27kW 

Avskrivningstid 20 år 

Elcertifikat Nej 

 

 

 

 
Figur 3.9.2.2. Bild på solcellerna ifrån Game Data Center. 
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3. Åsaliden: Ett nybyggt hus där syftet är att huset ska vara ett så kallat plushus. Alltså ett hus 

som producerar mer energi än vad det gör av med. Tanken är att en vanlig familj ska bo där 

under en tid, leva som vanligt och sedan ska man se hur projektet har fungerat ur 

systemperspektiv. 

 

Jämfört med tidigare tabeller så saknas en del information om detta bygge eftersom flera 

aktörer har varit involverade. 

 

Tabell 3.9.2.3: 

 Fakta 

Installationspris Saknas 

Effekt 4.9kW 

Avskrivningstid Saknas 

Elcertifikat Ja 

 

 

 

 
Figur 3.9.2.3. Bild på solcellerna ifrån Åsaliden. 
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3.10 Ansluta sitt system till elnätet 
 

Man kan inte bara ansluta sitt solcellssystem till elnätet hur som helst utan det finns regler för 

hur det ska gå till. Här nedan kan man läsa om hur Holtab skulle få arbeta för att ansluta sig 

till elnätet. 

 

Då Holtab har E.ON som nätägare, skrivs det efter deras råd när det gäller att ansluta en ny 

elproducerande anläggning till elnätet.  

 

E.ON har en guide på hur de vill att man ska gå tillväga när man vill koppla in en ny 

anläggning.
29

 Denna guide kan man dela upp i 6 steg: 

 

 Läsa på om mikroproduktion 

 Ring en elektriker  

 E.ON hanterar förfrågan 

 Installation av anläggning 

 E.ON byter elmätare utan kostnad 

 Välja elhandelsbolag 

 

Läsa på mikroproduktion 

Här undersöker man vilka förutsättningar som finns för Holtab. 

Undersöka val av teknik, undersöka tillståndskrav och möjligheter till olika bidrag och 

ersättningar. 

 

Ringa elektriker 

När man bestämt vilken typ av anläggning man ska ha så ringer man en behörig elinstallatör. 

Hen gör sedan en föranmälan om elproduktion på E.ON:s hemsida. 

 

E.ON hanterar förfrågan 

När de har fått in förfrågan från elinstallatören skickar de ett avtal för den egna 

elproduktionen. Om E.ON måste utföra något arbete (som ombyggnad eller tillbyggnad) på 

anslutningen skickar de en offert på detta.  

Man läser igenom avtalet, skriv under och skicka tillbaka det till E.ON. 

Om man är momsredovisningsskyldig fyller man även i momsregistreringsnummer på avtalet. 

Till elinstallatören skickar de även sitt medgivande om installationen, så att hen kan påbörja 

sitt arbete. 

 

Installation av anläggning 

När elinstallatören har fått E.ON:s medgivande är det fritt fram att installera anläggningen. 

När allt är klart kommer elinstallatören skicka in en färdig anmälan till E.ON elnät. 

 

E.ON byter elmätare utan kostnad 

När de har fått in färdiganmälan om produktion åker de ut och byter elmätaren kostnadsfritt. 

Man byter för att elmätaren måste kunna mäta båda använd och producerad el. 

 

Välj elhandelsbolag  

Om man inte själv väljer aktivt vilket elhandelsbolag man vill sälja sin elektricitet till, blir 

E.ON automatisk elinköpare. De tar inte någon avgift för att köpa den producerade elen. 

Detta sker med villkoren som man hittar i Bilaga 5.
29
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3.11 Bidragsansökan  
 

Som man läst i kapitel 2.12 så kan man söka ett stöd för sitt solcellssystem och det är 

länsstyrelsen som beslutar om man ska få något eller inte.  

För att få bäst svar om hur systemet fungerar, vilka som får och hur lätt det är att få så tar man 

kontakt med länsstyrelsen och det län det handlar om. Här nedan kommer en sammanställning 

ifrån en intervju som gjordes via E-post med Lennart Grimsbo på Länsstyrelsen Kronoberg. 

Sammanställningen nedan kommer ifrån intervjun som är i bifogad i Bilaga 1. 

Som nämnt i kapitel 2.12 så har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd åren 2013-

2016. Länsstyrelsen är uppdelad i 21 olika myndigheter (efter län) och dessa pengar ska 

givetvis delas upp på något sett mellan dem.  

Pengarna delas vanligtvis upp efter antal sökande per län, men eftersom att pengarna inte 

räcker till för alla ansökningar så har pengarna i år delats upp efter alla ansökningar ifrån förra 

året som ännu inte har fått svar.  

Antalet sökande har ökat årligen så länsstyrelsen har inte hunnit med att ge alla beslut, därför 

ligger de efter med detta. Här nedan kan man se en tabell på antalet sökande under de senaste 

åren i Kronobergs län.  

 

Tabell 3.11.1 

År Antal sökande 

2009 8st 

2010 9st 

2011 11st 

2012 17st 

Antalet sökande för solcellsstöd i Kronobergs län. 

 

I tabellen nedan kan man se hur många ansökningar som blivit beviljade och hur mycket 

pengar som har delats ut de senaste åren. 

 

Tabell 3.11.2 

År Beviljade ansökningar Utdelad summa 

2009 1st 1 080 000 kr 

2010 8st 565 000 kr 

2011 4st 575 000 kr 

2012 10st 625 000 kr 

Antalet beviljade ansökningar och summor för Kronobergs län. 

 

 

Egentligen är det så att alla som har en komplett ansökan utan några frågetecken kan få stödet. 

Det som begränsar är alltså hur mycket pengar det finns att dela ut. Beslutet om stöd tar man 

alltså efter att komplett ansökan har kommit in. Om det är så att medlet är slut för tillfället så 

kommer ansökan ligger kvar i kö tills nya medel kommer in. Detta gör att i nuläget så har de 

34 ärenden i kö på ett totalt sökt belopp på 4 694 000 kronor. I Kronobergs län så är det 

ansökningar ifrån mars 2012 som ligger för handläggning. 

För övrigt så kan det nämnas att Kronobergs län har fått 4 016 777 kronor inklusive årets 

fördelning som ligger på 1 172 000 kronor. Totalt sett i Sverige så har 377 miljoner kronor 

fördelats hittills under alla år det har funnits bidrag. 
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3.12 Kvalitet 
 

Allmänt om kvalité  

Då det finns många olika leverantörer av solceller/solpaneler så finns det såklart olika faktorer 

som skiljer dem åt. En metod för att välja "rätt" märke på sina solceller är att undersöka 

kvalitén beroende på vad man är ute efter.  

Det finns fler saker än priset att tänka på eftersom avskrivningstiderna oftast är ganska långa. 

Man vill även ha en anläggning som har en lång livslängd och bra prestanda.
30

 

 

Några andra viktiga faktorer för detta är punkterna nedan: 

 Hur mycket varierar effekten ifrån märkeffekten (plus och minus i % från databladet)  

 Garantier, livslängd och effektproduktion 

 Märkning (TÜV eller annat?) 

 Hur solpanelerna är i hopsatta (kontakter, lödning, motståndssvetsning, kontaktdoser 

och vatten- och kondenstäta) 

 

Garantier, livsläng och prestanda: 

Då solpaneler är en långtidsinvestering måste de hålla länge och de ska inte heller förlora för 

mycket av sin prestanda med årens gång. Detta leder till att när man letar solpaneler kanske 

man inte ska ta de billigaste man hittar. Först och främst kan man titta på vilket företag det är 

som tillverkar och säljer dem. Man kan bland annat titta på vad de har för garantier och 

erfarenheter.
30

 

 

 

Ett exempel på ett företag som håller hög kvalité och prestanda är Solar World. Man kan till 

exempel titta på vad de har för garantier på sina solpaneler. Här nedan kan man se ett diagram 

över vad de garanterar för prestanda ifrån sina solcellsmoduler under 25 år. 

 

 
Figur 3.12. Bild ifrån Solar World och dess prestandagaranti på sina solceller. 

 

 

De garanterar alltså minst 97 % av den nominella effekten under första året, därefter en 

maximal prestandaminskning med fatkorn 0.7/år. 

 

Hur solpaneler är i hopsatta: 

Det som påverkar livslängd och prestanda handlar ofta om hur man har satt ihop solpanelen 

och med vilka metoder och material som använts. 

Då man oftast löder ihop kontakterna mellan solceller och utgångskabeln så måste man även 

tänka på att lödningar ofta oxiderar vilket leder till sämre prestanda. Det finns de som istället 
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använder motståndssvetsning för att binda ihop kontakten. Motståndssvetsning går ut på att 

man skickar ström genom metallerna och tillsätter tryck. Detta gör att värme utvecklas och det 

beror på kontaktmotståndet.  

Det finns mängder med olika material som man sätter ihop solpanelerna med. Man ser helst 

att de är gjorda utav material som går att återvinna eftersom att det är förnybar energi som 

solenergi handlar om.
30

 

 

 

Märkeffekt: 

När man kollar på databladen och märkeffekten så är det viktigt att kolla på vad solpanelerna 

har för avvikelse i procent. Detta på grund av att om man har en solpanel med märkeffekten 

240W och databladet säger att avvikelsen är  3% så leder det till att den verkliga effekten 

kan ligga på allt från 232,8 till 247,2W. Tänk då om man har 100 solpaneler och alla har en 

avvikelse på -3 % då får man en total maxeffekt på 23280W istället för 24000W.  

 

Det finns även andra leverantörer som bara använder sig utav +% avvikelse, vilket betyder att 

om man har solpaneler på 240W så kan solpanelerna ligga mellan 240W till 247,2W (med 3 

% avvikelse). Det kan leda till att man får en större anläggning effektmässigt.  

 

Oavsett vilket så är det viktigt att ha det i åtanke eftersom att dimensionering av 

anläggningen, till exempel växelriktaren och säkringar påverkas.
30

 

 

 

Märkning: 

För att man inte ska behöva kolla om varje företag har följt gällande standarder finns det olika 

märkningar man kan titta efter. Dessa märkningar betyder att det finns en oberoende part som 

har testat och godkänt solpanelerna och dess prestanda och garanti.  

 

Vad det är för typ av märkning är också viktigt att kolla. Det finns många olika märkningar, 

vissa med godkända laboratorium och vissa som endast sätter dit ett märke. Ett märke som har 

stor betydelse är TÜVdotCOM. Se mer nedan.
30  

 

 

TÜV: 

Det är ett mycket välkänt företag världen över som har förtjänat världens acceptans. Det är ett 

oberoende företag som testar olika produkter och gör en analys på om kraven och garantier 

följs. De har ett laboratorium för tester i Köln, som utfärdar certifikatmärkning och de har 30 

års erfarenhet inom testning av bland annat solceller. 

 

Om man väljer att använda TUV kan man få deras märkning TUVdotCOM. Det bevisar att 

ens PV-komponenter och PV-system har klarat testar som uppfyller nationella och 

internationella standarder. Till exempel så säkerhetsställer det hög kvalité, säkerhet och 

tillförlitlighet.
31

 

Exakt vilka standarder och testar de gör kan man se i Bilaga 2. 
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3.13 Egna mätningar och tester 
 

En metod för att se att solenergi fungerar som all fakta beskriver är att göra egna mätningar 

och tester. Man är framförallt intresserad utav att se en solcell som faktiskt producerar energi, 

hur den påverkas i sol respektive skuggning. En annan intressant sak är att se om solcellen 

producerar olika mycket beroende på lutning emot solen.  

 

Under projektet så gjordes två tester. Ett test för att se vilken styrka solen strålar in med och 

ett annat test gjordes för att kolla vilken påverkan olika lutningar och skuggor har för en 

solpanel. 

 

Testerna gjordes den 22 maj mellan 13.00 och 15.00. En dag med varierad sol och molnighet. 

 

3.13.1 Solstrålningsstyrka  

Solstrålningsstyrka kan till exempel mätas med instrumentet Labquest 2. Ett instrument som 

kommer ifrån Vernier software & technology. Instrumentet funkar så att den tar emot data 

ifrån olika sensorverktyg och den informationen som instrumentet får loggas. Instrumenten 

kan sedan göra olika grafer som visar mätvärdena på ett lättläst sätt. 

I detta fall så valdes en sensor som mäter solens styrka och en graf med resultatet av värdena 

visas i kapitel 4.5.  

 

 

 
Figur 3.13.1 Instrumentet  

Labquest 2 med sensor för  

att mäta solstrålars styrka. 
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3.13.2 Solpanel i olika lutningar och skuggor. 

Ett intressant test är att kolla på hur en solpanel beter sig i olika lägen. I projektet hade 

projektgruppen tillgång till ett solcellskit som innehöll en solpanel, ackumulator samt 

ledlampor. Solcellskittet heter A+ life AL006B70 och här nedan kan man se fakta om 

solpanelen. 

Solpanelen: 

 Maxeffekt: 6W 

 Maxspänning: 15V 

 Maxström 400mA 

 Mått:             

 Vikt: 1kg 

 Kabel: 3.16m 

En del tester gjordes med denna solpanel. Först och främst så kollades skillnaden på när solen 

lyser rakt på, när solpanelen befinner sig i skugga eller när solen är i moln. Efter det så 

kollades skillnaden på när solpanelen ligger plant efter marken och när den har olika vinklar 

emot söder. Resultaten kan man se i kapitel 4.5. Även en uppskattning av procentuell förlust 

gjordes om solpanelen inte har en optimal lutning. Det gjordes genom att ta lägsta värdet 

genom högsta värdet. 

 

 
Figur 3.13.2. Bild tagen under tester av en solpanel. 
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4. Resultat och analys 

Kapitel 4 är ett kapitel som kommer att innehålla ett resultat för vad man har kommit fram till 

i genomförandet. Endast beräknade värden och analyser presenteras.  

 

4.1 Taket med placering, montering och effekter 
I detta kapitel kan man se ett resultat över den genomgående varianten och varianten med 

ballast för det tak som beräkningar gjorts för (rödmarkerade taket). Analysen av taken gjorde 

att man valde att arbeta med det rödmarkerade taket. Alla potentiella tak var intressanta och 

hade haft liknande lösningar som för det rödmarkerade, men detta tak hade störst öppen yta i 

söderläge.  

I delkapitel 4.1.1 och 4.1.2 nedan så kan man se en sammanställning på vad beräkningar har 

gett, om kraven uppnås, ett förslag på hur en färdig anläggning skulle kunna se ut och vad den 

skulle innehålla. 

 

För övrigt så ska solcellssystem sitta med en azimutvinkel på 0° och en modullutning på 

Latitud - 15°. Tingsryd har en latitud på 56°. Alltså är en optimal modullutning på       
   . 
Byggnaden har en ena sidan av taket nästan helt i söderläge, endast några grader skillnad på 

azimutvinkeln kommer inte att påverka det årliga resultatet speciellt mycket.  

 

4.1.1 Montering med ballast 

Denna variant av monteringen beräknades med Sunfix-aero ifrån Solar World. Som ovan 

nämnt så är en optimal modulvinkel 41°, men taket lutar bara 3.6°. Sunfix-aero är ett 

monteringsätt där man kan få en modulvinkel på 25°, alltså en resulterande vinkel på    
        °. 

Det ger en felmarginal ifrån optimalt på              . 
 

I kapitel 3.3.1 och 3.4 gjordes beräkningar om placering, antal moduler samt effekter. I Tabell 

4.1.1.1 nedan så kan man se resultat ifrån dessa beräkningar. 

 

Tabell 4.1.1.1 

Sunfix-aero Resultat 

Antal rader 6st
 

Antal moduler 142st 

Solcellsyta 256m
2 

Installerad effekt 35.5kW 

 Årligt effektuttag - Min 28.4kWh 

 Årligt effektuttag - Max 39kWh 

Procentuell produktion 

förhållande till förbrukad 

Cirka 3.1 % 
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Sunfix-aero ställde vissa krav på taket. I Tabell 4.1.1.2 nedan så kan man se dessa krav emot 

fakta om taket. 

 

Tabell 4.1.1.2 

 Sunfix-Aero – Fakta och 

krav 

Fakta och uppskattningar 

Belastning 21.2kg/m
2
 25kg/m

2
 utöver snövikt 

Lutning på taket Max 5.0° 3.6° 

Vindstyrka Max 40m/s >40m/s 

Byggnadens Höjd Max 20m 10m 

Förutom de beräkningar som presenteras i Tabell 4.1.1.1 och 4.1.1.2 om antal moduler, effekt 

och belastning så gjordes även undersökningar i kapitel 3.7 om vilken växelriktare som kan 

användas, hur uppdelning av strängar ser ut, samt vilken kabeldimensioner man ska ha.  

Resultatet (med hjälp av Sunny Design) gav att man kan använda 2st växelriktare av typen 

STP 15000TL-10 som är på 15kW per växelriktare. Kabeldimensionerna både innan och efter 

växelriktaren blir 4mm
2
. 

Till varje växelriktare så får man 4 strängar med solpaneler. 3st strängar som innehåller 21 

solpaneler var och en sträng med endast 8 solpaneler. Tillsamman blir det alltså: 

(                solpaneler. 

 
Figur 4.1.1.1 Kortfattad hur systemet skulle se ut. 

 

 

 
Figur 4.1.1.2. Bild på hur solpanelerna kan monteras. Resultat ifrån beräkningar. 
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Figur 4.1.1.3. Bild som demonstrerar vart kablar kan dras. 

 

 
Figur 4.1.1.4. Vart växelriktare kan placeras.  

(Elcentralen sitter på andra sidan väggen) 
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4.1.2 Montering med genomgång 

 

En beräkning gjordes även för den genomgående varianten (kapitel 3.3.2) och här kommer 

resultatet för de beräkningarna. Denna variant av monteringen beräknades med Sunfix Plus 

Flat Roof ifrån Solar World. Det är ett monteringsätt där man kan få en modulvinkel på 30°, 

alltså en resulterande vinkel på            °. 

Det ger en felmarginal ifrån optimalt på             . 
 

I Tabell 4.1.2.1 nedan så kan man se resultat ifrån beräkningarna. 

 

Tabell 4.1.2.1 

 

 

 

Även denna variant ställde vissa krav på taket. I Tabell 4.1.2.2 nedan så kan man se dessa 

krav emot fakta om taket. 

 

 

Tabell 4.1.2.2 

 Sunfix Plus – Fakta och 

krav 

Fakta och uppskattningar 

Belastning 9.5kg/m
2 

25kg/m
2
 utöver snövikt 

Lutning på taket Max 5.0° 3.6° 

Vindstyrka Max 40m/s >40m/s 

Byggnadens Höjd Max 20m 10m 

 

 

 

Resultatet (med hjälp av Sunny Design) gav att man kan använda 2st växelriktare. Den ena 

STP 17000TL-10 (17kW) och den andra STP 8000TL-10 (8kW).   

Kabeldimensionerna innan växelriktaren blir 4mm
2
 samtidigt som efter växelriktaren så blir 

de 1.5mm
2
 och 6mm

2
, alltså den större kabeln efter den större växelriktaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunfix Plus Flat Roof Resultat 

Antal rader 5st
 

Antal moduler 119st 

Solcellsyta 190.4m
2 

Installerad effekt 29.75kW 

 Årligt effektuttag - Min 23.80kWh 

 Årligt effektuttag - Max 32.73kWh 

Procentuell produktion 

förhållande till förbrukad 

Cirka 2.8 % 
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Till första växelriktaren så får man 3st strängar med 22 solpaneler i och 1 sträng med 15 

solpaneler. I den andra växelriktaren så får man 2st strängar med 19 solpaneler var. 

Tillsamman blir det alltså: 

                   solpaneler. 

 
Figur 4.1.2.1 Kortfattad hur systemet skulle se ut. 

 

 

 

 
Figur 4.1.2.2. Bild på hur solpanelerna kan monteras. Resultat ifrån beräkningar. 

 

Placering på kablar och växelriktaren kan placeras på samma ställe som i Figur 4.1.1.3 och 

4.1.1.4 
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4.2 Avskrivningstid 
 

Beräknad avskrivningstid gjordes för flera varianter. I Tabell 4.2 nedan så kommer en 

sammanställning på de varianter som beräknades. 

 

Tabell: 

 Avskrivningstider 

Faktorer Montering med Ballast Montering med genomgång 

Låg rörlig elkostnad, låg 

produktionsfaktor 

(800kWh/kW), inget ökande 

elpris och inga bidrag 

 

33.5 år 

 

36.7 år 

Låg rörlig elkostnad, 

produktionsfaktor på 

900kWh/kW, inget ökande 

elpris och inga bidrag 

 

29.8 år 

 

32.6 år 

Hög rörlig elkostnad, 

produktionsfaktor på 

900kWh/kW, ökande elpris 

men inget bidrag 

 

16.8 år 

 

 

18.0 år 

Hög rörlig elkostnad, 

produktionsfaktor på 

1000kWh/kW, ökande elpris 

och bidrag 

 

9.5 år 

 

10.2 år 

 

 

4.3 Befintliga projekt jämfört med Holtabs 
 

Här nedan kan man se en sammanställning och fakta för befintliga projekt mot beräkningar 

och fakta om Holtabs projekt. 

 

 

 Kungsmadskolan Åsaliden Game Data 

Center 

Elverket Holtab 

Installationspris 7 000 000kr - 900 000kr 155 000kr 550 000 – 

600 000kr 

Bidrag  5 000 000kr - - - - 

Installerad 

Effkekt 

132kW 4.9kW 27kW 3.6kW 29.8 – 

35.5kW 

Elcertifikat - Ja Nej Ja Troligtvis 

Avskrivnigstid 20 år - 20 år 10 år 9.5 – 36.7 

år 

Antal Moduler 780st 20st 110st 15st 119/142st 
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4.4 Offertberäkning från leverantör 

 

Resultatet av fakta ifrån offerten.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Uppdelning av kostnad 

Kostnad för material: 

solpaneler 

83 0000kr 

Kostnad för övrigt 

material 

34 0000kr 

Kostnad arbete 295 000kr 

Kostnad projektering  29 000kr 

Summa 149 4000kr 

  

 Holtab 

Installationspris 149 4000kr 

Eventuellt bidrag  52 2900kr 

Installerad Effekt 83kW 

Växelriktare 4st 20 kW 

Antal Moduler 780st 

Beräknad producerad 

effekt per år 

63 000kWh 
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4.5 Egna mätningar och tester 
 

Resultat av mätvärden från Labquest 2. Högsta värdet när solen lyser ligger på cirka 

1050W/m
2
 och lägsta värdet när solen är i moln ligger på cirka 190 W/m

2
. 

 

 

 
Figur 4.5.1. Ett diagram med mätvärden ifrån solstrålarnas styrka med instrumentet Labquest 

2. 

 

 

Resultat ifrån tester av solpanelen i tabellen nedan.  

 

Sol/skugga Lutning på solpanel Spänning Ström 

Sol 0° 5.7V 0.36A 

Sol 30° 6.3V 0.41A 

Sol 40° 6.6V 0.42A 

Sol 35° 7.6V 0.4A 

Skugga från moln 0° 1.5V 0.06A 

Skugga från moln 30° 1.7V 0.07A 

Skugga från objekt 30° 1.6V 0.07A 

Halvt skuggad 30° 3.2V 0.12A 

 

 

Procentuell förlust om solpaneler ligger plant: Cirka 15 % 
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5. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel kan man läsa den slutsats och diskussion som berör detta arbete. Kapitlet 

kommer alltså bestå både utav slutsatser ifrån beräknade värden och fakta,. men även en del 

personliga åsikter som berör resultatet. 

 

5.1 Taket med placering och montering 
 

Att placera solceller är en ganska invecklad process där man måste ta hänsyn till flera 

faktorer. Att välja vilken typ av montering man ska göra är inte det svåraste eftersom man 

enkelt kan ta fram takets lutning och vilken belastning taket tål.  

Däremot när man vet hur solcellerna ska monteras och med vilken metod så skall 

placeringsanalys och beräkningar göras för en optimal lösning. När man gör det är det enkelt 

att man glömmer bort något. Det kan till exempel vara att ett träd skuggar vissa tider på 

dygnet vilket kan göra hela systemet sämre.  

För Holtabs takytor var det relativt enkelt eftersom att byggnaden är hög och är fri från 

skuggor hela dygnet.  

 

Slutsatsen för vad resultatet visade var att både en genomgående och en ballastvariant skulle 

fungera för Holtab eftersom belastningen i båda fallen klarar sig under gränsen. Detta gör att 

man kan välja vilken metod man föredrar. Det är en smakfråga om vad man värderar för nack- 

och fördelar. Den genomgående varianten känns betydligt säkrare för vindar och belastningen 

vid snöfall. Men samtidigt så bildas en risk för vattenläckage. 

 

Både det röd-, grön- och svartmarkerade taket är bra för placering av solceller. I projekt så har 

endast beräkningar gjorts för det rödmarkerade taket och det beror helt enkelt på att taket har 

störst yta och att ett resultat för alla taken hade sett ungefär lika dana ut.  

Det rödmarkerade taket har som tidigare nämnt inga skuggar, ligger i söderläge och har stora 

fria ytor. Endast 3 ventilationsboxar finns som tar upp yta och dessa ligger längst upp vid 

taknocken. Alltså påverkar deras skuggning i sin tur inte några solceller. Takets lutning är 

däremot inte speciellt bra eftersom att optimal lutning på solcellerna inte kan fås. Resultatet 

på lutningen med tak och modulställning är godkänt, men man kan räkna med några procent i 

förlust sett på ett helt år. 

Hade taket haft en lutning på 30-40° så hade man kunnat lägga solcellerna på taket och kunnat 

utnyttja hela takytan till solceller. Om taket bara hade lutat lite mer än 3.6° så hade avståndet 

mellan raderna minskat och man hade möjligtvis kunnat få in fler rader. 

 

Resultatet av att få in 5 och 6 rader och 119 och 142 moduler för de olika exemplen är hyfsat 

bra. Sett till en så stor yta som 602m
2
 och endast ett resultat av modulyta på 201m

2
 och 227m

2
 

är inte så tillfredsställande som man hade hoppats på. Men samtidigt är det en fråga om hur 

mycket solceller och vilken storlek på system som man vill investera i. Fler moduler ger 

givetvis ett högre pris så beroende på hur mycket och hur stort man vill investera så kan det 

ändå vara ett resultat med bra värde. Vill man investera i ett större system så finns det andra 

lämpliga tak på området. 

 

Att lägga solpanelerna direkt på taket skulle leda till en billigare och enklare konstruktion 

men med de procentuella förluster som blir utav det så lönar det sig ändå inte (se mer i kapitel 

4.5). 
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5.2 Effekter 
 

Skillnaden på hur mycket effekter man får ut ifrån ett solcellsystem varierar mycket eftersom 

att det är väderberoende. Att uppskatta uttagen effekt ifrån ett installerat system kan göras 

med tumregeln som nämndes i kapitel 3.4 och som man ser så skiljer resultat av minimalt och 

maximalt effektuttag väldigt mycket och det gör att det är svårt att uppskatta hur lönsamt ett 

solcellssystem kommer att bli.  

I Sverige och efter våra klimatförhållanden så kommer ett solcellssystem väldigt sällan upp i 

faktorn 1100kWh/kW (endast för till exempel Gotland), men ett bra placerat solcellssystem 

borde ligga i intervallet 900-950kWh/kW oavsett vad det är för årlig solinstrålning. 

 

En slutsats man kan dra för Tingsryd och projektet för Holtab är att Tingsryd ligger i ett sämre 

område för solinstrålning i förhållande till kusterna och runt de större sjöarna. Men 

solinstrålningen ligger ändå på cirka 850kWh/m
2
 och det är klart godkänt. Eftersom 

placeringen av solcellerna ligger bra och solinstrålningen är hyfsad så kan man räkna med att 

Holtab skulle kunna ligga mellan 900-950kWh/kW. 

 

Märkeffekten på solcellerna är på 250W (användes även i beräkningarna) och det är den 

effekt som solcellerna minst kommer att hålla eftersom det kan garanteras ifrån leverantören 

(se kapitel 3.12). Ifrån två olika beräkningar så gav det en installerade effekter på 35.5kW 

respektive 29.75kW och med tanke på förutsättningar för taket så är det ett klart godkänt 

resultat. 

 

I förhållande till hur mycket effekt Holtab förbrukar så är det bara en bråkdel, men det är ändå 

egenproducerad elektricitet som bidrar till lägre elräkningar.  
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5.3 Avskrivningstiden 

 

Att beräkna avskrivningstid är det absolut svåraste med ett projekt likt detta. Det är inte 

metoden man använder för att göra beräkningarna utan vilka faktorer som man ska ta hänsyn 

till. Först och främst så ska man avgöra om man ska räkna med elcertifikat och bidrag. Sedan 

kan man fundera på hur elpriserna kommer att se ut i framtiden, kommer de öka, ligga kvar 

eller sjunka. 

När det gäller frågan om bidrag så det är självklart något som är intressant att ta hänsyn till, 

men frågan är om man ska anta bidrag som en bonus eller som en avgörande faktor för hur 

lönsam en investering är.  

En personlig åsikt är att bidrag inte ska beräknas för lönsamhet eftersom att det bara är ett 

bidrag för att privatpersoner och företag ska bli intresserade för att göra en miljövänlig 

investering.  

Investeringen bör vara lönsam oavsett med bidrag eller inte annars är det något som inte 

stämmer med priser, placeringar eller annat.  

När det handlar om elpriset så bör man inte anta att det ska öka för mycket. Alla arbetar med 

att få en lägre effektförbrukning och beroende på hur det går och hur Sverige går vidare med 

sin elproduktionsutveckling så kan det leda till en överproduktion av el. Det kan leda till att 

priserna faktiskt sjunker och då är det inte bra om man har räknat med en ökning av 

elpriserna. Däremot av erfarenhet och historik så har elpriserna stigit med åren och i nuläget 

så ser man inte några prognoser på att det kommer sjunka, mer troligt att det kommer att öka. 

 

Solceller beräknas att hålla i minst 25 år. Därför bör en investering ha en avskrivningstid på 

max 25 år för att investering inte ska kunna gå i förlust. En åsikt kan vara att när man fått en 

offerberäkning ifrån leverantören (kostnaderna), när man vet hur mycket pengar man kan 

tjäna årligen på sitt system så ska en avskrivningstid inte vara mycket mer än 25 år om man 

räknar utan bidrag och elcertifikat. Skulle det vara så att den blir högre så bör man kolla 

leverantörspriser och liknande. Att solceller sedan kan hålla betydligt längre och att 

avskrivningstider kan vara lägre är självklart bara positivt.  

 

I projektet så gjordes flera beräkningar med olika faktorer för att beräkna avskrivningstiden 

och det gjordes för att man ska få en större överblick för hur det kan se ut i olika fall och hur 

svårt det kan vara att avgöra hur lång en avskrivningstid är. 

 

Slutsatsen av det hela är dock att de beräknade avskrivningstiderna är relativt långa, kanske 

för långa för att kunna säga att det faktiskt är en lönsam investering i ekonomiskt perspektiv. 

Ska man göra en investering för att tjäna pengar så finns det givetvis bättre alternativ, men en 

investering i en solcellsanläggning är även lönsam på andra sätt. 

 

Man ska alltså inte stirra sig blind på avskrivningstiderna utan man kan räkna på det för att se 

om priser från till exempel leverantörer och montörer är bra eller dåliga.  

 

  



70 

 

5.4 Växelriktare och strängar  
 

Att välja växelriktare är relativt svårt eftersom att det finns väldigt många olika. Därför är 

Sunny Design från SMA ett bra hjälpprogram. Som man kan se i kapitel 3.7 så kan man ta 

fram exempel på växelriktaren efter att man angivit fakta om solcellsanläggningen. 

Programmet använder sig av en stor databas av växelriktare med bra kvalitet och det 

underlättar när man ska välja växelriktare. Programmet tar inte bara fram en eller flera 

växelriktare utan det tar fram olika alternativ på växelriktare och sedan beräknas antal 

strängar och solpaneler per sträng, samt kabeldimensioner både före och efter växelriktaren.  

Valet att arbeta med SMA och deras programvara kommer ifrån rekommendationer ifrån 

olika leverantörer. 

 

Slutsatsen av vad programmet tog fram för detta projekt verkar rimligt. Strömmarna är lagom 

stora för kabeldimensionerna och antalet strängar gör att spänningen ligger på rätt nivå.  

 

 

5.5 Befintliga projekt  
 

Att jämföra beräkningar ifrån detta projekt med befintliga projekt så kan man direkt dra 

slutsatsen att alla räknar på olika sätt och räknar med olika faktorer. Som man kan se när det 

gäller Vöfab och Veab så har det relativt låga avskrivningstider. Om man jämför det med 

detta projekt som har något högre avskrivningstider så är en intressant aspekt att vissa av 

deras priser är högre samtidigt som att deras effektuttag är lägre. Man kan direkt fråga sig hur 

deras avskrivningstider kan bli lägre. Troligtvis så räknar det med både bidrag och i många 

fall elcertifikat. De har även antagligen ett högre elpris som gör att avskrivningstiderna blir 

låga. 

 

Här nedan och på nästa sida så kommer övriga diskussioner och slutsatser för Vöfab och 

Veab. 

 

5.5.1 Vöfab 

Det som är intressant med Vöfabs solcellsprojekt (kapitel 3.9.1) är hur det hade varit om de 

inte hade fått bidrag. Hade de investerat om de inte hade fått bidragen eller hade de byggt 

anläggningen ändå? Då Vöfab är ett icke vinstdrivande företag hade de möjligtvis utfört 

projektet ändå eftersom att det visar att de tänker på miljön. 

 

Det man kan undra lite över är hur de räknar på sin avskrivningstid där de själva berättade att 

de fick en avskrivningstid på 20 år och det våra beräkningar visade var 31.7 år. Det som kan 

göra denna skillnad är att de kan ha räknat med ett annat rörligt elpris eller att de har räknat 

med en ökning av det rörliga elpriset. En slutsats av det är att de har väldigt höga elkostnader. 

 

Vöfabs projekt hade inte varit lönsamt om de inte hade fått bidrag på 5 miljoner, då hade 

avskrivningstiden varit betydligt längre. 
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Det var även intressant att få höra på vad projektledaren tyckt om projektet och hans åsikter 

om hur det har fungerat efter att anläggning har tagits i drift.  

 

För övrigt så var det ett intressant projekt att titta på och jämföra med eftersom att det inte 

skiljer så mycket i latitud mot Tingsryd. Anledning till att det är intressant är att 

solinstrålningen är lika och då kan man se en jämförelse på hur effektiva solcellerna är olika 

tider om året. 

 

5.5.2 Veab  

Veab arbetar mycket för en miljövänligare framtid och de satsar och testar egna 

solcellsanläggningar. Deras intresse och satsning på solceller kommer leda till vidare 

utveckling och intresse och det anses som något positivt. 

 

Deras arbete och undersökning när det gäller plushuset på Åsaliden är deras mest intressanta 

projekt eftersom tanken är att skicka tillbaka mer elektricitet än vad huset förbrukar. Men 

resultatet av detta kommer först om några år. De andra anläggningarna är också intressanta att 

jämföra med eftersom att man kan se investeringskostnader, installerad effekt och beräknad 

avskrivningstid.  

 

5.6 Bidragsansökan 

 

Bidraget som finns att söka är framförallt till för att privatpersoner och företag ska få hjälp 

med att investera i ett miljövänligt energisystem. Bidraget är inte till för att man ska tjäna 

extra mycket pengar utan är framförallt till för att intresset för att bidra till ett miljövänligare 

alternativ ska öka. När intresset ökat, så sjunker priserna på solceller och utveckling går 

snabbt framåt. Man kan alltså tolka bidraget som en spark på vägen för att intresset ska få en 

bra start.  

 

En personlig åsikt är att det är ett bra bidrag. Investeringarna är lönsamma på flera sätt utan 

bidraget men intresset ökar såklart. Detta gör att utvecklingen går snabbare och i framtiden 

ska inte ett bidrag behöva finnas överhuvudtaget. Då borde samma pengar satsas på annan 

utveckling. Man kan dock fråga sig om det är rätt ställe att sätta in pengarna på eller om det 

hade varit bättre att investera pengarna direkt i utveckling och forskning. Idag finns det en del 

som endast bygger ett solcellssystem om det får bidraget och det är inte heller helt rätt. Men 

samtidigt som nämnt ovan så ökar såklart intresset och en idé planteras.   

 

Vad det gäller Holtabs chanser att kunna få bidrag så kan man säga att det är väldigt oklart 

och svårt att avgöra. Av de 210 miljoner kronorna som ska användas åren 2013-2016 så har 

man redan fördelat 110 miljoner för bara 2013, alltså så ska 100 miljoner räcka för 3 år och 

antalet sökande ökar. Om inte regeringen väljer att sätta in mer medel så kommer antagligen 

inte ens pengarna räcka till de ansökningar som ligger i kö idag. Regeringen har vid tidigare 

tillfällen satt in mer medel och det kan man hoppas på att det ska göra igen. Annars är 

chansen relativt liten för Holtab att kunna få stödet för sin solcellssatsning.  
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5.7 Nettodebitering 

 

Om man hade kunnat få ett liknande nettodebiteringssystem som det finns i en del andra 

länder hade det gynnat de som har lite mindre solcellsanläggningar så som villaägare. Det är 

oftast villaägare som har överproduktion, speciellt på sommaren eftersom att det är då man 

producerar mest av sin elektricitet. Man använder även mindre elektricitet mot vad man gör 

på vintern. 

Om man hade kunnat göra så att man hade ett nettodebiteringssystem som fungerade årsvis 

hade det lett till att när man producerar mycket på sommaren kan man kvittera det mot 

vinterperioden. Man skulle även kunna ha ett system som kvitterar månadsvis men detta hade 

inte varit lika gynnsamt för de anläggningar som överproducerar eftersom att de inte kan 

kvittera mot den period då de använder som mest elektricitet. Det man hoppas på är att man 

kommer fram till att någon typ av nettodebiteringssystem så att mindre solcellsanläggningar 

kommer kunna ha nytta av det.  

 

Det man kan dra som slutsats i Holtabs fall är att det inte har någon större betydelse för hur 

utredningen går eftersom att de själva kommer använda all elektricitet som tillverkas. Den 

enda betydelsen det har är ett fåtal dagar om året. Till exempel en riktigt solig dag kring 

midsommar då företaget har stängt, till exempel en söndag. Då används minimalt med 

elektricitet och dessa dagar kan ge en produktion som är större än uttaget.  

Utredningen kommer framförallt betyda mycket för de mindre producenterna så som 

villaägare som inte kommer använda all producerad elektricitet själva. 

Ett nettodebiteringssystem hade kunnat ha en effekt på beslutstagandet om man ska skaffa en 

solcellsanläggning eller inte. För ett bra nettodebiteringssystem kan underlätta väldigt mycket 

för de mindre anläggningarna. Man skulle inte behöva tänka på administration så som skatter 

och användandet av ett cesar-konto för att ha koll på vem man vill sälja sin överproducerade 

elektricitet till. 

 

5.8 Egna mätningar och tester 

 

Testerna och mätningarna gjordes i Växjö istället för i Tingsryd och det beror på att resultatet 

hade sett exakt lika ut eftersom att latituden är samma. 

 

Det var intressant att se hur stor skillnad det är när solpanelerna är i skugga och inte. Dagen 

att göra testerna på var bra eftersom att det var mycket moln men ändå en del sol. Det gjorde 

att man kunde ta fram värden för båda situationerna och för att sedan kunna jämföra dem. 

Instrumenten är även lättanvända, man får enkelt och snabbt ut värde på det man söker. 

 

Slutsatsen av det hela är att man får en förståelse för hur pass viktigt det är att inget träd eller 

annat objekt skuggar solpanelerna någon gång under dygnet. Då kan man direkt räkna med 

stora förluster.  

Det var även intressant att se hur stor skillnad det är på att solpanelerna är i optimal lutning 

eller i plant läge. En procentuell förlust på 15 % om solpanelen inte är lutad i solen är väldigt 

mycket. Det kan dock tilläggas att mätningarna gjordes mitt på dagen då solen står som högst. 

Men att förlusterna är så stora när solpanelerna producerar som bäst gör att om man har ett 

system med många solpaneler så får man stora förluster sett över ett helt år. 
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5.9 Framtiden/Utveckling 
 

 Fler elmätare och vad det skulle göra för Holtab. 

Det borde sättas en elmätare till varje byggnad. I framtiden hade man då kunnat hålla 

koll på varje byggnads elanvändande. Då hade man kunnat gå vidare och kanske göra 

en energiundersökning eller liknande för att sedan kunna minska onödigt 

energianvändande som till exempel att en kompressor står på när företaget är stängt på 

helgerna. 

Att kunna se energianvändandet på olika byggnader skulle även kunna vara intressant 

att jämföra med sin egenproducerade elektricitet ifrån solcellerna. Man hade kunnat se 

hur mycket solcellerna producerar jämfört med hur mycket elektricitet som man 

förbrukar för olika byggnader. 

 

 En bra satsning på solceller. 

 

Framtiden ser ljus ut för solceller, speciellt nu när det är många som tänker på miljön 

och vad de själva har för påverkan på den. Då priserna på solpaneler har börjat bli 

lägre och vetenskapen om solceller börjar bli större kommer antagligen fler och fler 

börja skaffa solceller eftersom att det är en lönsam långtidsinvestering. Det handlar 

oftast om hur stor den direkta investeringskostnaden kommer bli. 

 

 Framtida utbyggnad  

För Holtab del ser det ljust ut om man vill bygga fler solcellsanläggningar. De har gott 

om takytor som har potential.  

Om Holtab har funderingar på att bygga fler byggnader och fler solcellsanläggningar 

på dem så är rådet att bygga så att taket kommer vara helt i söderläge om det är 

möjligt. Vad taket har för lutning kan med vara avgörande för hur effektiv en 

solcellsanläggning är. Om taket skulle byggas med en lutning på 30-40° så kan 

solcellsmodulerna läggas direkt på taket och då kommer man maximera ytan och 

minimera kostnaderna. Att bygga taket extra tåligt för belastning är med bra att ha i 

åtanke.   
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5.10 Offert 
Susen AB erbjöd sig att göra en offertberäkning på hur de hade gjort och vad de kommit fram 

till för kostnad för att bygga anläggningen. 

 

Den stora skillnaden mellan våra olika förslag och offerten är att Susen AB fyller hela takytan 

med solpaneler utan att vinkla dem och detta göra att det blir en större anläggning jämfört 

med våra förslag som har vinklade solpaneler (mindre anläggningar). 

Det man kan undra är lite är varför de väljer att inte ha någon vinkel alls eftersom 

verkningsgraden minskar. Men det beror antagligen på att man ska få en så stor anläggning 

som möjligt och att konstruktionen blir billigare. Men eftersom att det finns fler bra takytor att 

bygga på borde man istället vinkla solpanelerna och använda mer yta för att få en högre 

verkningsgrad. I offerten väljer de även att använda solpaneler som producerar mindre effekt 

jämfört med de solpaneler som man har räknat med i våra förslag. Om man hade använt 

samma solpaneler hade det antagligen gett till ett högre pris. 

 

Det som skiljer våra förslag mot offerten resultatmässigt är att våra förslag har högre 

verkningsgrad och en lägre kostnad medan offerten har en högre kostnad, större anläggning 

och lägre verkningsgrad. Beroende på vad man tar med i beräkningarna så får man olika 

avskrivningstider för anläggningen. Men en slutsats är att det inte lönar sig att lägga 

solpanelerna jämnt med taket. 

 

 

5.11 Problem och lösningar 

 

I detta avsnitt kan man läsa en sammanfattning om de problem som har uppstått och hur man 

har löst dessa. 

 

Problem: 

 

1. Det fanns bara en elmätare till hela området. 

2. Val av tak. 

3. Hitta solpaneler och monteringsätt. 

4. Hitta fakta som är tillförlitlig.  

Problem 1: 

Ett önskemål ifrån Holtab var att kunna jämföra sin effektproduktion med hur mycket 

effektåtgång man har i en byggnad. Att de bara har en elmätare har gjort att man inte kan få 

fram förbrukningen på varje byggnad och det leder till att man inte kan dra en sådan 

jämförelse.  

 

 

Problem 2: 

Man kan läsa mycket om hur man tänkte och funderade när man valde tak och vilket som 

anpassade sig bäst i kapitel 3.2. Att välja tak är inte helt enkelt eftersom att man ska undvika 

skuggor och man vill ha ett tak i söderläge med så mycket ren yta som möjligt. Även 

monteringssättet (ballast eller genomgång) ska vara så enkelt som möjligt att tillämpa.  

Ett problem med projektet var att få fram all fakta om taket för att kunna göra beräkningar. 
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Problem 3: 

Genom att läsa på tillverkarna egna hemsidor ger ingen klarar bild på vilket märke som är 

bäst eftersom att alla skriver att deras solpaneler är de bästa. Men efter rekommendationer och 

kvalitetsstudier valdes ett märke som har lång erfarenhet inom branschen.  

 

 

Problem 4: 

Att hitta all information som behövs för att förstå sig på solceller och kunna göra en 

projektering är tidskrävande. Man vill snabbt kunna hitta tillförlitlig information men på 

internet kan man hitta all möjlig fakta. Mycket information inhämtades redan innan projektet, 

men under projektets gång behövde man ändå göra en del justering på grund av fakta som var 

osäker eller rent av felaktig.  

 

 

5.12 Allmänt 
 

Det har varit mycket intressant att jobba med Holtab eftersom att de vill värna om hur deras 

företag påverkar miljön. De har en bra inställning och är villiga att göra förändringar. Det har 

även varit kul att de utomstående som man sökt information hos har varit intresserade utav 

arbetet och slutresultatet. Intresset för området har vuxit och det verkar vara många som är 

intresserade. 

 

Man har fått lära sig massor om en produkt som man tidigare bara hört talas om. Det har varit 

extra intressant eftersom att det ligger i en tid då många har börjat tänka på miljön och den 

utveckling man behöver för att ta vara på den.  
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Figur 2.2.1. Demonstration på en solcell när solljus träffar. 
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Figur 2.2.2. Bild på hur solljusleder till ström. 

Länk: http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken1/Solel-for-elforetag/Hur-

fungerar-solcellen1/ - 2013-05-01 

 

Figur 2.3.1.1. Polykristallin solpanel 

Länk: http://sw-kraft.com/product.php?id_product=43&id_lang=6 - 2013-04-06 

 

Figur 2.3.1.2. Monokristallin solpanel  

Länk: http://solarlab.se/solpanel/solcell-85w-monokristallin.html - 2013-04-06 

 

Figur 2.3.2. En solpanel av tunnfilm  
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Figur 2.3.3. Grätzel solpanel. 
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Figur 2.4. Resultat för tillverkning av monokristallin kisel. 

Länk: http://solarlab.se/solpanel/solcell-fakta - 2013-04-08 

 

Figur 2.5.4. Bild på en DC-brytare. 

Länk: http://www.tme.eu/se/details/faz-c10_2-dc/overstromsbrytare/eaton-electric/ - 2013-04-
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Figur 2.5.5.1. Bild på IV-kurva för en solcellsmodull. 

Länk: http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/moduler/ - 2013-05-09 

 

Figur 2.5.5.2. Bild på en växelriktare från SMA. 

Länk: http://www.nyedalsolenergi.se/solceller/vaxelriktare/sma.html - 2013-04-10 

 

Figur 2.5.10. Bild på hur en uppkopplad anläggning skulle kunna se ut. 

Länk:http://www.deson.se/system/visa.asp?FID=693&HID=689&HSID=11273&ActMenu=1

5870 - 2013-04-20 

http://www.tuv.com/en/uk/services_uk/plants_machinery_uk/renewable_energy_sources_uk/solar_power_stations_uk/solar_power_stations.html
http://www.tuv.com/en/uk/services_uk/plants_machinery_uk/renewable_energy_sources_uk/solar_power_stations_uk/solar_power_stations.html
http://www.tuv.com/en/uk/services_uk/plants_machinery_uk/renewable_energy_sources_uk/photovoltaics_uk/photovoltaics.html%20-%202013-04-08%20-%202013-04-08
http://www.tuv.com/en/uk/services_uk/plants_machinery_uk/renewable_energy_sources_uk/photovoltaics_uk/photovoltaics.html%20-%202013-04-08%20-%202013-04-08
http://www.nyedalsolenergi.se/hur-fungerar-solceller/
http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken1/Solel-for-elforetag/Hur-fungerar-solcellen1/
http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken1/Solel-for-elforetag/Hur-fungerar-solcellen1/
http://sw-kraft.com/product.php?id_product=43&id_lang=6
http://solarlab.se/solpanel/solcell-85w-monokristallin.html
http://www.schueco.com/web/se/partner/solarstrom_und_waerme/products/photovoltaik/duennschichtsysteme/schueco_duennschichttechnologie/12158622
http://www.schueco.com/web/se/partner/solarstrom_und_waerme/products/photovoltaik/duennschichtsysteme/schueco_duennschichttechnologie/12158622
http://energimyndigheten.se/Global/Forskning/Kraft/Slutrapport%20gr%C3%A4tzelsolceller%20f%C3%B6r%20utomhusapplikationer.pdf
http://energimyndigheten.se/Global/Forskning/Kraft/Slutrapport%20gr%C3%A4tzelsolceller%20f%C3%B6r%20utomhusapplikationer.pdf
http://solarlab.se/solpanel/solcell-fakta
http://www.tme.eu/se/details/faz-c10_2-dc/overstromsbrytare/eaton-electric/
http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/moduler/
http://www.nyedalsolenergi.se/solceller/vaxelriktare/sma.html
http://www.deson.se/system/visa.asp?FID=693&HID=689&HSID=11273&ActMenu=15870
http://www.deson.se/system/visa.asp?FID=693&HID=689&HSID=11273&ActMenu=15870
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Figur 2.6.1. Normal globalstrålning under ett år. 

Länk: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.2927 - 2013-05-11 

 

Figur 2.6.2. Normala soltimmar under ett år. 

Länk: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3052 - 2013-05-11 

 

Figur 2.6.3. Figuren demonstrerar att största elproduktion sker Mars-Oktober. 

Länk: http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=e6036961-

0be5-4625-87d7-d2217df07d21&plant=1fa9082d-7d95-4da2-88ef-

85fe02e3e2dd&splang=en-US - 2013-05-27 

Länk: http://bengts.blogg.viivilla.se/info-och-produktionsdata-fran-svenska-

solcellsanlaggningar/ - 2013-05-27 

 

Figur 2.6.4. Solens olika banor beroende på årstid.  

Länk: http://www.markispersienn.se/wp-

content/uploads/2013/03/149927_Markisen_Broschuere_414104_sv_individuell_web.pdf - 

2013-05-27 

 

Figur 2.8. Figuren demonstrerar asimutvinkeln α samt modullutningsvinkeln β. 

Länk:http://www.teachengineering.org/view_lesson.php?url=collection/cub_/lessons/cub_pve

ff/cub_pveff_lesson01.xml - 2013-05-01 

 

Figur 3.1.1.1.1. Sunfix-aero från Solar World. 

Länk: http://www.solarworld.de/en/products/products/sunfix-aero/overview/ - 2013-04-20 

 

Figur 3.1.1.1.2. Exempel på montering av Sunfix-aero.  

Länk: http://www.solarworld.de/en/products/products/sunfix-aero/technical-details/ - 2013-

04-20 

 

Figur 3.1.1.1.3. Bild som demonstrerar regler för vart man får placera solcellsmodulerna 

med sunfix-aero. 

Länk:http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix_aero/montageanlei

tungen/ma_sunfix_aero_en.pdf - 2013-04-20 

 

Figur 3.1.1.2.1. Bild på hur Sunfix plus kan monteras. 

Länk:http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/produktkatalog/produktka

talog_en.pdf - 2013-04-20 

 

Figur 3.1.1.2.2. Bild på Sunfix plus monteringsregel. 

Länk:http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix/montageanleitunge

n/ma_sunfixplus_flach_en.pdf - 2013-04-20 

 

Figur 3.1.2.1.1. Bild på hur det kan se ut när Grace Solar Ballasted är monterat. 

Länk: http://www.gracesolar.com/Solar-Roof-Mounting-System/49.html - 2013-04-23 

 

Figur 3.1.2.1.2. Bild på hur det kan se ut när man monterar Grace solar ballasted. 

Länk: http://www.gracesolar.com/Solar-Roof-Mounting-System/49.html - 2013-04-23 

 

Figur 3.1.2.2. Bild på hur det kan se ut när man monterat Grace solar Fixed Tilt. 

Länk: http://www.gracesolar.com/Solar-Roof-Mounting-System/48.html - 2013-04-23 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.2927
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3052
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=e6036961-0be5-4625-87d7-d2217df07d21&plant=1fa9082d-7d95-4da2-88ef-85fe02e3e2dd&splang=en-US
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=e6036961-0be5-4625-87d7-d2217df07d21&plant=1fa9082d-7d95-4da2-88ef-85fe02e3e2dd&splang=en-US
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=e6036961-0be5-4625-87d7-d2217df07d21&plant=1fa9082d-7d95-4da2-88ef-85fe02e3e2dd&splang=en-US
http://bengts.blogg.viivilla.se/info-och-produktionsdata-fran-svenska-solcellsanlaggningar/
http://bengts.blogg.viivilla.se/info-och-produktionsdata-fran-svenska-solcellsanlaggningar/
http://www.markispersienn.se/wp-content/uploads/2013/03/149927_Markisen_Broschuere_414104_sv_individuell_web.pdf
http://www.markispersienn.se/wp-content/uploads/2013/03/149927_Markisen_Broschuere_414104_sv_individuell_web.pdf
http://www.teachengineering.org/view_lesson.php?url=collection/cub_/lessons/cub_pveff/cub_pveff_lesson01.xml
http://www.teachengineering.org/view_lesson.php?url=collection/cub_/lessons/cub_pveff/cub_pveff_lesson01.xml
http://www.solarworld.de/en/products/products/sunfix-aero/overview/
http://www.solarworld.de/en/products/products/sunfix-aero/technical-details/
http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix_aero/montageanleitungen/ma_sunfix_aero_en.pdf
http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix_aero/montageanleitungen/ma_sunfix_aero_en.pdf
http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/produktkatalog/produktkatalog_en.pdf
http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/produktkatalog/produktkatalog_en.pdf
http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix/montageanleitungen/ma_sunfixplus_flach_en.pdf
http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix/montageanleitungen/ma_sunfixplus_flach_en.pdf
http://www.gracesolar.com/Solar-Roof-Mounting-System/49.html
http://www.gracesolar.com/Solar-Roof-Mounting-System/49.html
http://www.gracesolar.com/Solar-Roof-Mounting-System/48.html
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Figur 3.2.1. Bild som demonstrerar takytor för Holtabs lokaler. 

Bild: Ritning från Holtab 

 

Figur 3.2.2. Holtabs takytor från google maps. 

Bild: Från Google Maps 

 

Figur 3.2.3. Bild på gult tak. Sidorna lutar mot väst och öst.  

Foto: Martin Andersson 

 

Figur 3.2.1.1. Ritning av taket, grön sida i söderläge. 

Bild: Ritning från Holtab 

 

Figur 3.2.1.2. Bild på rödamarkerade taket.  

Foto: Martin Andersson 

 

Figur 3.2.2.1. Bild på grönmarkerade taket.  

Foto: Martin Andersson 

 

Figur 3.2.2.2. Bild på blåmarkerade taket, dock är inte hela takytan. 

Foto: Martin Andersson 

 

Figur 3.3.1.1. Solinstrålning som träffar solcellsmoduler.  

Bild: Gjord av Tim Vestlund 

 

Figur 3.3.1.2. Solinstrålning som träffar solcellsmoduler och olika vinklar på solinstålning, 

modul och tak.  

Bild: Gjord av Tim Vestlund 

 

Figur 3.3.1.3.  Skruvarna och montering bygger lite på längden. 

Länk: 

http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix_aero/montageanleitunge

n/ma_sunfix_aero_en.pdf - 2013-05-05 

 

Figur 3.3.1.4. Solinstrålning som träffar solcellsmoduler och olika vinklar på solinstålning, 

modul och tak. 

Bild: Gjord av Tim Vestlund 

 

Figur 3.3.1.5. Solinstrålning som träffar solcellsmoduler och olika vinklar på solinstålning, 

modul och tak.  

Bild: Gjord av Tim Vestlund 

 

Figur 3.3.2. Solinstrålning som träffar solcellsmoduler och olika vinklar på solinstålning, 

modul och tak.  

Bild: Gjord av Tim Vestlund 

 

Figur 3.7.1. Bild från programmet Sunny Design. Väljer fakta för vart solcellsanläggning ska 

ligga. 

Bild: Från programmet Sunny Design 

 

http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix_aero/montageanleitungen/ma_sunfix_aero_en.pdf
http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix_aero/montageanleitungen/ma_sunfix_aero_en.pdf
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Figur 3.7.2. Bild från programmet Sunny Design. Väljer vilken typ av modul man ska 

använda. 

Bild: Från programmet Sunny Design 

 

Figur 3.7.3. Bild från programmet Sunny Design. Växelriktare som programmet väljer. 

Bild: Från programmet Sunny Design 

 

Figur 3.7.4. Bild från programmet Sunny Design. Specifikationer efter resultat. 

Bild: Från programmet Sunny Design 

 

Figur 3.9.1.1. Årliga elproduktion på Kungsmadskolan. 

Bild: Mailad av Mats Andersson 

 

Figur 3.9.1.2. En bild på solcellsmodulerna på Kungsmadskolan 

Länk: http://oldweb.elforsk.se/solenergi/ViewPlant.aspx?pl_id=6864 – 2013-05-28 

 

Figur 3.9.1.3. En bild på solcellsmodulerna på Kungsmadskolan ovanifrån. 

Bild: Från Google Maps 

 

Figur 3.9.2.1. Bild på solcellerna ifrån Elverket. 

Bild: Mailad av Sofia Eriksson (Veab) 

 

Figur 3.9.2.2. Bild på solcellerna ifrån Game Data Center. 

Bild: Mailad av Sofia Eriksson (Veab) 

 

Figur 3.9.2.3. Bild på solcellerna ifrån Åsaliden. 

Bild: Mailad av Sofia Eriksson (Veab) 

 

Figur 3.12. Bild ifrån Solar World och dess prestandagaranti på sina solceller. 

Länk: http://www.solarworld.de/produkte/produkte/solarmodule/sunmodule-protect/ - 2013-

05-16 

 

Figur 3.13.1. Instrumentet Labquest 2 med sensor för att mäta solstrålars styrka. 

Foto: Martin Andersson 

 

Figur 3.13.2. Bild tagen under tester av en solpanel. 

Foto: Martin Andersson 

 

Figur 4.1.1.1 Kortfattad hur systemet skulle se ut. 

Bild: Från programmet Sunny Design 

 

Figur 4.1.1.2. Bild på hur solpanelerna kan monteras. 

Bild: Gjord av Tim Vestlund 

 

Figur 4.1.1.3. Bild som demonstrerar vart kablar kan dras. 

Foto: Martin Andersson 

 

Figur 4.1.1.4. Vart växelriktare kan placeras. Elcentralen sitter på andra sidan väggen. 

Foto: Martin Andersson 

 

http://oldweb.elforsk.se/solenergi/ViewPlant.aspx?pl_id=6864
http://www.solarworld.de/produkte/produkte/solarmodule/sunmodule-protect/
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Figur 4.1.2.1 Kortfattad hur systemet skulle se ut. 

Bild: Från programmet Sunny Design 

 

Figur 4.1.2.2. Bild på hur solpanelerna kan monteras. 

Bild: Gjord av Tim Vestlund 

 

Figur 4.5.1. Ett diagram med mätvärden ifrån solstrålarnas styrka med instrumentet Labquest 

2. 

Bild: Gjord av Martin Andersson med hjälp av Labqeust 2. 
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7. Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Intervju via e-post och telefon med Lennart Grimsbo. 

 

Bilaga 2: Vad Tüv gör för tester och hur det testar. 

 

Bilaga 3: Fakta Kungsmadskolan.  

 

Bilaga 4: SMA – Sunny Design, olika projekt. 

 

Bilaga 5: Eon och fakta om nätanslutning. 

 

Bilaga 6: Länkar till installationsmanualer för Sunfix-aero. 

 

Bilaga 7: Material ifrån solcellsleverantör 
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BILAGA 1 

 

Intervju med Lennart Grimsbo från Länsstyrelsen. 

Svaren presenteras direkt efter frågan. 

 

”Hej Lennart! 

  

Hittade lite info om förordning 2009:689 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-

2009689-om-statl_sfs-2009-689/ 

  

Jag läste att regeringen hade avsatt 210 miljoner kroner för åren 2013-2016 i form av stöd till 

solceller osv. 

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

solceller/ 

  

Den frågeställning jag har och det jag undrar är egentligen följande: 

 

 Eftersom att ni består av 21 olika myndigheter så antar jag att ni delar på dessa pengar. 

Hur funkar denna delning? Får ni lika mycket eller får ni efter hur många som söker 

per län eller hur funkar det? 

Svar: Pengarna fördelas av Energimyndigheten. Eftersom anslaget inte räcker till alla 

ansökningar som kommit in till länsstyrelserna har årets ram fördelats utifrån inkomna 

ansökningar som inte hade fått beslut 31 december 2012. Fördelningen gjordes efter 

sökta belopp och blev ca 35 % av de registrerade sökta beloppen 31 december 2012. 

Kronobergs län har fått 4 016 777 kronor inklusive årets fördelning. Totalt i riket har 

377 miljoner kronor fördelats.  

 

 

 Hur mycket pengar har ni att ge ut årligen till bidragsansökningar? 

Tidigare år? 

Svar: 

2009, 1 080 000 kronor 

2010, 565 000 kronor 

2011, 575 000 kronor 

2012, 625 000 kronor 

2013, 1 172 000 kronor 

  

 Hur många sökande är det årligen? Är det ett ökande antal? 

Hur har det sett ut tidigare? 

Svar: 

2009, 8 st.  

2010, 9 st. 

2011, 11st 

2012, 17 st. 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2009689-om-statl_sfs-2009-689/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2009689-om-statl_sfs-2009-689/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/
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 Hur många av dessa sökande får stöd? Varför får just dom stöd jämför med de som 

inte får? 

Svar: 

2009, 1 st. beviljat 

2010, 8 st. beviljade 

2011, 4 beviljade 

2012. 10 beviljade 

Ärendena beslutas efter dagen då komplett ansökan kom in till Länsstyrelsen. 

Ansökningar som kommer in och inte får beslut ligger kvar i kö för beslut tills nya 

medel kommer till länet. Detta gör att vi i dagsläget har en kö på 34 ärenden på totalt 

sökt belopp på 4 694 000 kronor. 

 

 Hur stor chans har just Holtab att kunna få bidrag (stora drag). 

Kan man räkna den som väldigt liten, liten, mellan, stor, eller mycket stor? 

Svar: 

Regeringen avsatte i budgetpropositionen för 2013, 210 miljoner kronor att användas 

under 2013-2016. Av den totala summan fördelade 110 miljoner ut 2013. Kvar står 

100 miljoner att fördelas under 3 år. Om inte mer medel sätts till från Regeringen 

kommer troligtvis pengarna inte att räcka till alla ansökningar som har kommit in till 

länen redan i dag. Så svaret måste bli att om inte mer medel avsätts så är möjligheten 

till stöd liten om ansökan kommer in i dag. En förhoppning är att om det visar sig att 

intresset är stort för stödet kommer även Regeringen att sätta till mer pengar, men det 

är inget som talar för det i dagsläget. 

 

 Är det rättvist fördelat i landet eller är det lättare/svårare på olika ställen att få stöd? 

Svar: 

Energimyndigheten har försökt att göra en så rättvis fördelning som möjligt. 

Problemet är att det är möjligt att söka till stora anläggningar och då till höga belopp, 

även om det finns ett takbelopp. Flera län har sökanden som har många fastigheter där 

dom söker stora belopp och därmed behöver stor del av ramen. Konsekvensen blir att 

länen ligger olika långt framme i beslutandet när en ansökan kom in till länet. I 

Kronoberg är det ansökningar som kommit in i mars 2012 som ligger för 

handläggning. Vid fördelning av rammedel är det alltid svårt att få en 100% rättvisa. 

Det är alltid någon som tycker att fördelningen skulle ha skett på annat sätt.” 
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BILAGA 2 

PV Modules 

We perform: 

 Standard test condition and capacity measurements and electroluminescence analyses 

 Qualification, certification, and tests according to international standards IEC 61215, IEC 

61646, IEC 61730, IEC 62108, ANSI/UL1703, and IEC 61701 

 Tests for special conditions, for example, for ammonium or transport loads 

 Yield measurements 

 Long-term testing, for example, open-air weathering tests 

Further information is available under “PV Module Testing.” 

PV Components 

We qualify and certify: 

 PV installation systems (frames) 

 PV backing films 

 PV connectors, including T-connectors and Y-connectors TUV 

 PV sockets 

 PV inverters 

Complete PV Systems 

We perform: 

 Site evaluation, including yield assessment 

 PV system qualification and certification 

 PV inspections and PV acceptance 

 Defect and damage assessments 

 PV system monitoring 

 Certification of large PV installations 

Further information is available under “Solar Power Plants/PV Power Plants.” 
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Qualification of Manufacturers and Service Providers 

We perform: 

 “Power-controlled” certification, including confirmation of module capacity 

 Flasher classification (sun simulators) 

 Calibration of PV measurement systems 

 Certification of PV installation operations 

 Monitoring of manufacturing facilities 

 Pre-shipment inspection 

 Transport loads tests 

Qualification and Certification of Photovoltaic Products 

We test your standardized PV systems and PV components – including PV modules, grid-

connected systems, power inverters, frames, cables, and connectors – according to national 

and international standards. If no applicable standards exist, our experts can carry out tests 

based on TÜV Rheinland specifications. 

Certification Process 

In addition to laboratory testing, certification of PV modules and PV components also covers 

the manufacturing facilities. 

Laboratory Testing 

In our accredited laboratory, we test selected samples to determine whether your products 

satisfy applicable standards. The test criteria – transparent at all times to customers – are 

documented along with the test results. 

 

Manufacturing Testing 

Our experts carry out additional periodic quality and product audits at your production 

facilities. That way, we can ensure that all PV modules are manufactured with the same 

materials and processes as the samples tested in the laboratory and that product quality is 

consistent. 

 

Our Testing Laboratory 

TÜV Rheinland’s PV laboratory is accredited in compliance with the DIN/EN/ISO/IEC 

17025 norm and listed as a certification test laboratory by the worldwide certification system 

of the IECEE in the photovoltaics category. In addition, TÜV Rheinland LGA Products 

GmbH has been qualified as a national certification body. 
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BILAGA 3 

 
 

 

 

 

PDF/Länk:
Kungsmad Solceller.pdf

 

  



90 

 

BILAGA 4 

 

Bilaga 4.1 142 solpaneler 
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PDF/Länk:
Neues Projekt.pdf
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Bilaga 4.2 119 solpaneler 
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PDF/Källa: 
neues 119.pdf
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BILAGA 5 

 

1. Läs på om mikroproduktion 

Undersök vilka förutsättningar som gäller för dig. Du bör överväga val av teknik, undersöka 

tillståndskrav och möjligheten till ersättning och bidrag. Allt du bör tänka på finns beskrivet 

här. 

 

2. Ring en elektriker 

När du har bestämt dig kontaktar du en elektriker som är behörig elinstallatör. Hon eller han 

gör en föranmälan om elproduktion på vår webbsida, som ett första steg på vägen mot din 

egen elproduktion.  

 

3. Vi hanterar din förfrågan 

När vi har fått in underlag från din elinstallatör skickar vi ett avtal för din egen elproduktion. 

Om vi behöver utföra något arbete på din anslutning till elnätet skickar vi även en offert för 

detta arbete. Läs igenom avtalet, skriv under och skicka tillbaka det till E.ON Elnät. Om du är 

momsredovisningsskyldig fyller du även i ditt momsregistreringsnummer på avtalet.Till din 

elinstallatör skickar vi ett medgivande om installation, så att hon eller han kan påbörja sitt 

arbete. 

 

4. Installation av din produktion 

När din elinstallatör har fått vårt medgivande är det fritt fram att installera produktions-

anläggningen.  När allt är klart kommer elinstallatören att skicka in en färdiganmälan till oss 

på E.ON Elnät. 

 

5. Din elmätare byter vi utan kostnad 

När vi har fått in färdiganmälan om produktion åker vi ut och byter din elmätare kostnadsfritt. 

Elmätaren måste kunna mäta både det som produceras och det som konsumeras.  

 

6. Välj elhandelsbolag 

Väljer du inte aktivt vilket elhandelsbolag du vill sälja din elektricitet till, blir E.ON 

Försäljning automatiskt din elinköpare. De tar inte ut någon avgift för att köpa in din el, och 

du hittar villkoren här. 

 

Länk: http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Egen-el/Vagen-till-egen-el/ 

  

http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Egen-el/Tank-pa-det-har-forst-/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elavtal/Bli-din-egen-elproducent/
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Egen-el/Vagen-till-egen-el/
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BILAGA 6 

 

Installationsmanualer: 

 

Sunfix Aero 25° modulvinkel: 

http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix_aero/montageanleitunge

n/ma_sunfix_aero_en.pdf 

 

Sunfix Plus Flat Roof: 

http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix/montageanleitungen/ma_

sunfixplus_flach_en.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix_aero/montageanleitungen/ma_sunfix_aero_en.pdf
http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix_aero/montageanleitungen/ma_sunfix_aero_en.pdf
http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix/montageanleitungen/ma_sunfixplus_flach_en.pdf
http://www.solarworld.de/fileadmin/downloads_new/produkt/sunfix/montageanleitungen/ma_sunfixplus_flach_en.pdf
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