
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dokumenttyp: Examensarbete inom Energiteknik C 
Huvudområde: Energiteknik 
Högskolepoäng: 15 
Termin/år: VT17 
Handledare: Ulf Söderlind 
Examinator: Olof Björkqvist 
Kurskod/registreringsnummer: ER015G 
Utbildningsprogram: Energiingenjör

 

En hållbar framtid med solceller för 
Ljusdalshem 
 
Solcellens betydelse i dagens samhälle samt projektering av en 
solcellsanläggning för elproduktion på ett flerbostadshus   

 

 

Sofie Nordgren   

 



En hållbar framtid med solceller för 

Ljusdalshem - Solcellens betydelse i 

dagens samhälle samt projektering av 

en solcellsanläggning för elproduktion 

på ett flerbostadshus  Sofie Nordgren   

Sammanfattning 

2017-06-13 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

ii 

Sammanfattning 
Solceller utvecklas ständigt med avseende på effektivitet och i samband med 

modulernas minskade inköpskostnad intresserar sig allt fler människor för 

solenergi. Solen är den renaste energikällan och det finns en stor potential för 

lönsamma anläggningar i Sverige sett till mängden solinstrålning. Arbetet syftar 

till att projektera en solcellsanläggning åt Ljusdalshem och beräkna dess 

lönsamhet. Vidare undersöks solcellens uppbyggnad, vilka solcellstyper som 

finns på marknaden idag samt vilka faktorer som påverkar en projektering. 

Undersökningen har genomförts med litteraturstudie av tryckta källor med 

internet som komplement. En del av informationen har också samlats in från 

personalen på Ljusdalshem samt från en leverantör med erfarenhet inom 

området. Energiberäkningarna har utförts genom manuella beräkningar och två 

olika beräkningsprogram som komplement. Lönsamheten bedöms utifrån 

nuvärdesmetoden och Payoff-metoden. Fastigheten har två lämpliga takpartier, 

ett placerat åt sydöst och ett åt sydväst. Takets olika riktningar ger större 

produktionsspann över dagen men ger lägre totalproduktion. Anläggningen 

kommer bestå av monokristallina kiselsolceller, växelriktare och  

effektoptimerare. Tillsammans kan dessa producera el motsvarande 17 procent 

av fastighetens årsförbrukning. I fastigheten bedrivs verksamheter dagtid, vilket 

passar bra för att ta emot producerad energi från solceller. Med hänsyn tagit till  

elprisökning, diskonteringsfaktor, modulerna degradering och nyinvesteringar 

har nuvärdet påvisat en investering som inte är lönsam. Investeringsstöd till 

solcellsanläggningar finns att söka hos Länsstyrelsen och är en förutsättning för 

att anläggningen ska ha en chans att bli lönsam, en lönsam investering kräver 

även att elprisökningen är större än den antagna. Åtgärder som sänker  

elförbrukningen ska utföras, beräkningarna baseras därför på en lägre  

förbrukning än den aktuella. En ännu lägre elförbrukning skulle ge ett annat 

resultat, vilket är en anledning till att göra nya mer exakta beräkningar när den 

nya årförbrukningen blir känd. Återbetalningstiden för investeringen är längre 

än den tekniska livslängden och därmed bidrar inte installationen till företagets 

lönsamhet med det antagna elpriset och övriga villkor. Då anläggningen ska ses 

som en referensanläggning och Ljusdalshem har ett miljömål att uppnå finns 

möjlighet till investering trots de ekonomiska förlusterna. 

Nyckelord: Solceller, globalstrålning, LCC, nuvärdesmetoden, Payoff. 
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Abstract 
Solar cells are constantly evolving with regard to efficiency, and in connection 

with the modules' reduced purchasing costs, more and more people are 

becoming interested in solar energy. The sun is the purest source of energy, and 

there is a great potential for profitable plants in Sweden, given the amount of 

solar radiation. The project is to plan a solar cell facility for Ljusdalshem and 

calculating its profitability. Furthermore, the structure of the solar cell is 

investigated, which types of solar cells are present on the market today, and 

what factors affect the plan. The survey has been conducted with a literature 

study of printed sources with internet as a complement. Some of the  

information has also been collected from the staff at Ljusdalshem and from a 

supplier with experience in the area. The energy productions were carried out 

through manual calculations and two different calculation tools as a  

complement. Profitability is judged based on the present value method and the 

payoff method. The building has two suitable roof areas, one located to the 

south-east and one to the southwest. The different directions of the roof provide 

a larger production span over the day but inhibit overall solar energy  

production. The plant will consist of monocrystalline silica sols, inverters, and 

power optimizers. Together they can produce electricity corresponding to 17 

percent of the annual consumption. Activities in the building are conducted 

during daytime, which fits well to receive produced energy from solar cells. 

Taking into account electricity price increase, discount factor, re-construction, 

and reinvestment modules, the present value has shown an investment that is 

not profitable. Investment support for solar power plants is available at the 

County Administrative Board, and is a prerequisite for the profitability of the 

plant. A profitable investment also requires that the electricity price increase is 

greater than assumed. Measures that reduce electricity consumption should be  

performed, therefore, the calculations are based on a lower consumption than 

the current one. An even lower power consumption would give another result, 

which is a reason for making more accurate calculations when the new annual 

consumption becomes known. The repayment period for the investment is 

longer than the technical life and thus does not contribute to the company's 

profitability with the assumed electricity price and other terms. Since the plant 

is to be regarded as a reference facility and Ljusdalshem has an environmental 

objective to achieve, there is an opportunity for investment despite the  

economic losses. 
 

Keywords:  Solar cells, global radiation, LCC, current value method, Payoff. 
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kWp Kilowattpeak. Hur mycket effekt en panel kan generera vid 

solinstrålningen 1000 kWh/m
2
. 

MPPT Maximum Power Point Tracker. Maximalpunktsföljare. 

LCC Life Cycle Cost. Livscykelskostnad. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Människans medvetenhet ökar gällande den effekt som vårt levnadssätt har på 

miljön, detta skapar en större strävan åt att öka användningen av förnybar 

energi. En installation av solceller för egen elproduktion är ett steg i rätt 

riktning mot ett mer hållbart energisystem. Solel är en teknik som har funnits på 

marknaden under en längre tid men det är först på senare år som installationerna 

har ökat.  

Ljusdalshem är ett fastighetsbolag som ägs av Ljusdals kommun. Kommunen 

har tagit ett politiskt beslut om att bedriva ett aktivt miljöarbete för att värna om 

naturen, klimatet och samhällets livsmiljö.[1] Detta miljöarbete bygger delvis 

på olika miljömål som ska uppnås till år 2020. I samråd med Länsstyrelsen har 

ett åtgärdsprogram gällande dessa miljömål tagits fram. På åtgärdsprogrammet 

finns 26 punkter som består av både stora och små åtgärder för att nå målet att 

bli en miljökommun.[2] Alla kommunens verksamheter har olika miljömål. 

Ljusdalshems mål innefattar förnybar småskalig energiproduktion. Företaget 

har bestämt att till år 2020 installera två solcellsanläggningar för produktion av 

el på två av deras fastigheter.[1] Detta mål har skapats delvis på grund av att det 

anses vara ett mätbart miljömål. En av dessa anläggningar är på trygghets-

boendet Koppargården och det är denna anläggning som detta examensarbete 

baseras på.  

Denna investering handlar mycket om att synas utåt som ett företag med 

miljötänk, det viktigaste är inte att tjäna pengar på anläggningen. Det finns 

ingen så här stor anläggning i Ljusdal och någon måste börja ta steget mot en 

hållbar framtid. Att de valt just denna fastighet är dess centrala placering vilket 

gör att anläggningen kommer ses av många förbipasserande och fungera som en 

referensanläggning för kommande anläggningar i Ljusdal. Ytterligare en 

anledning är att det finns en restaurang i fastigheten vilket gör att många 

människor är i rörelse i området. Fastigheten genomgår just nu en uppfräsch-

ning där flera åtgärder både i och omkring fastigheten ska utföras och denna 

solcellsanläggning är en del av det projektet. 

1.2 Problemformulering 

Vid projektering av en solcellsanläggning finns det flertalet faktorer att ta 

hänsyn till, varje plats och tak är unikt vilket gör att dessa faktorer kan skilja sig 

åt en del. Solinstrålningen är exempelvis något som ser olika ut beroende på 

vart i landet som anläggningen ska monteras. För att få ett så bra system som 

möjligt är det viktigt att analysera dessa faktorer och försöka anpassa montaget 
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efter de förutsättningar som finns. Det som ska undersökas i detta examens-

arbete är följande: 
 Hur fungerar en solcell och hur är den uppbyggd? 

 Vilka faktorer är det som i huvudsak kan komma att påverka en möjlig 

installation av en solcellsanläggning? 

 Hur ska produktionen visualiseras? 

 Vilka typer av solceller finns det på marknaden idag? 

 Vad blir lönsamheten för den planerade solcellsanläggningen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att ge ett förslag på lämplig  

solcellsanläggning till Ljusdalshem men även att öka deras intresse att planera 

fler solcellsanläggningar i framtiden. Genom solcellsanläggningens centrala 

placering ska allmänheten få upp ögonen för solceller samtidigt som  

Ljusdalshem framträder som ett företag med miljötänk. En display ska  

installeras med syfte att uppmärksamma allmänheten på den aktuella och 

långsiktiga förnybara energiproduktionen. Det samhälle vi lever i måste 

fokusera på att tänka mer hållbart och en solcellsanläggning är ett steg i rätt 

riktning.  

1.4 Mål 

Målet med examensarbetet är att skapa en användbar rapport som  

grundläggande beskriver teknisk information om solceller samt dess betydelse i 

det svenska energisystemet. Det ska även framgå vilken typ som är lämplig för 

den planerade solcellsanläggningen och lämplig placering av dessa. Rapporten 

ska även innehålla ekonomiska beräkningar som ligger till grund för att påvisa 

lönsamheten för solcellsanläggningen. 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer inte beröra försäljning av den producerade elen då 

detta inte är intressant för Ljusdalshem som endast vill ha elproduktion för egen 

förbrukning.  

1.6 Metod 

Med hjälp av personal på Ljusdalshem samlas viktig information om  

fastigheten in, bland annat tillgänglig takyta, takmaterial, takets lutning och 

fastighetens elförbrukning. Tillsammans med en leverantör analyseras fastig-

hetens tak för att se möjliga placeringar. Bygglov skickas in till Ljusdals 

kommun och en bidragsansökan för projektet skickas in till länsstyrelsen. 

De teoretiska utgångspunkterna är biblioteket, internet samt kurslitteratur från 

tidigare kurser. I första hand används tryckta källor men då solceller fortfarande 
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är under utveckling hämtas en del information via internet och används som 

komplement till de tryckta källorna.  
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2 Bakgrundsmaterial  

2.1 Solinstrålning 

Energimängden från solen uppgår varje sekund till 1,74 ∙ 1017 Joule, detta 

innebär att på 45 minuter ger solen ifrån sig lika mycket energi som vi  

människor gör av med på ett år.[3] 

Globalstrålning är en benämning på den mängd solinstrålning som träffar en 

horisontell yta och inkluderar både strålningen direkt från solen samt den 

diffusa strålningen(exempelvis strålning som reflekterats av moln eller snö). 

Mäts strålningen över en längre tid används istället benämningen global 

solinstrålning.[3] Uppskattningsvis uppgår solens intensitet till 1365 kWh/m
2
 

när solenergin når jordens atmosfär, därefter försvinner bland annat skadlig 

UV-strålning innan solstrålarna når markytan.[4] Hur mycket el en  

solcellsanläggning kan leverera beror på flertalet faktorer vilket kan vara 

följande[5]: 

 mängden solinstrålning 

 anläggningens riktning 

 solcellernas lutning 

 eventuella skuggningar 

 snö och smuts på modulerna 

 anläggningens verkningsgrad. 

 

Den instrålade energin som når markytan under ett år ligger omkring 1000 

kWh/m
2
 men är olika beroende på plats i Sverige enligt figur 1 nedan. 
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Figur 1. Normal global solinstrålning under ett år i Sverige.[6] Solcellsanläggningens 

position är inringad. 

2.2 Solel i Sverige 

Sverige är ett land där det finns goda utvecklingsmöjligheter för solel, det finns 

många tillgängliga tak och fasader som lämpar sig bra för en  

solcellsanläggning. Sverige är ledande inom EU när det gäller förnybar energi 

men för just solel hamnar landet längre ner på listan. Under 2015 utgjorde solel 

0,1 procent av det totala elbehovet. Majoriteten av de befintliga anläggningarna 

är monterade på tak. Användningen av fossil elproduktion minskar i landet 

medan andelen förnybar energi växer.[7]  

Sveriges strävan mot att bli ett fossilt oberoende land kräver ett nytt helhets-

tänkande, något som är nödvändigt för många av de kommande solel  

installationerna. Ett exempel på en sådan lösning kan vara att vid nybyggnation 

eller renovering byta ut takmaterialet mot solceller, på så vis förbinds kostnaden 

för tak och solcellsanläggning, och investeringen blir totalt sett lägre.[7] 

Förutom ren energiproduktion har solceller andra positiva effekter på  

byggnaden då de bland annat kan fungera som skydd för sol, regn och vind.[8] 
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Det råder olika regler beroende på kommun gällande bygglov för  

solcellsanläggningar. Regeringen har lagt fram ett förslag om att plocka bort 

kravet på bygglov i samtliga kommuner i Sverige.  Boverket har fått i uppdrag 

att se över möjligheterna att skapa dessa undantag. Förhoppningen är att fler 

villaägare ska bli intresserade att installera en solcellsanläggning om bygglov 

inte behövs.[9] 

 

2.3 Solcellens historia 

Edmund Becquerel var en fransk fysiker som år 1838, då 19 år gammal, 

upptäckte den så kallade fotovoltaiska effekten. Becquerels upptäckt byggde på 

observationen av två belysta metallelektroder som doppades i ett halvledande 

elektrolyt och visade sig alstra en svag elektrisk spänning. Solljus var alltså 

energi som kunde omvandlas till elektricitet med hjälp av en halvledare, något 

som ansågs vara en intressant upptäckt men som saknade betydelse på den 

tiden.[10] 

50 år senare gjordes en ny observation, om kortvågigt ljus lyser på negativt 

laddade metallytor så utsöndras elektroner. Denna upptäckt kom att kallas för 

Hallwach-effekten och förklarades några år senare av Albert Einstein och fick 

därefter namnet fotoelektriska effekten. För denna förklaring fick Albert 

Einsteins nobelpris i fysik år 1921. Det som Einstein i huvudsak lyfte fram var 

att ljuset kunde ses som ljuskvanta, något som ledde till att kvantfysiken blev 

ett genomslag för fysiken under 1900-talet.[10] 

Solcellens utveckling har sedan fortsatt framåt och år 1955 kom de första 

solcellerna ut på den kommersiella marknaden. Sedan dess har de ökat mycket i 

effektivitet och priset har sjunkit.[10] 

2.4 Solcellens uppbyggnad 

Solcellens uppgift är att omvandla solljusets energibärare, fotonerna, till 

elektrisk energi. Dess funktion bygger på att när två halvledare med motsatt 

polaritet utsätts för solinstrålning uppstår fotovoltaisk effekt i gränsskiktet 

mellan dessa. Genom att sammankoppla dessa halvledare med en yttre ledning 

fås en elektrisk ström. Kisel är det halvledarmaterial som används mest idag, 

kisel består av fyra valenselektroner och då de frigörs blir halvledarmaterialet 

ledande. Halvledarna kan vara antingen negativt eller positivt laddade och det 

är på grund av deras olika laddning som det uppstår ett elektriskt fält i  

gränsskiktet mellan dem.[11] För att förändra halvledarnas egenskaper utförs så 

kallad doping, vilket innebär att olika ämnen tillsätts för att uppnå önskad 

egenskap. Tillsätts fosfor, som har fem valenselektroner, fås ett överskott av 

elektroner och därmed negativa laddningsbärare. Vanligtvis benämns denna typ 

n-dopad. Ett annat ämne som används är bor som har tre valenselektroner, 

vilket ger ett elektronunderskott och därmed positiva laddningsbärare. Detta 
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fenomen kan efterliknas med att det blir ett ”hål” i kristallen, och det är dessa 

hål som är de positiva laddningsbärarna. Denna typ av dopning kallas för  

p-dopad.[12]  

Solens strålar består av fotoner med olika energi, våglängd och frekvens. För att 

bryta bindningarna krävs en energitillförsel av 1,1 eV för kisel, vilket motsvara 

fotoner med våglängden 1100 nm. Av solljusets fotoner är det cirka 23 procent 

som klarar av att bryta bindningarna. När fotoner med rätt energimängd träffar 

elektroner exciteras de och det som blir kvar är ”hålen”. Elektronerna samlas på 

solcellens ovansida och är mottagliga för det n-dopade kislet medan hålen 

samlas på undersidan och drar till sig det p-dopade kislet. Detta skapar en ström 

av elektroner och en spänning uppstår över solcellen. Genom att koppla på en 

elektrisk last mellan fram- och bakkontakten avges den upptagna solenergin 

som elektriskt energi till lasten, uppbyggnaden kan ses i figur 2 nedan.[13] 

 
Figur 2. Kiselsolcellens funktion.  

Beroende på hur bra halvledarmaterialet fångar upp solljuset blir solcellens 

verkningsgrad olika.[14] Solcellerna har dock en relativt låg verkningsgrad 

vilket beror på att det endast är fotoner med energimängden 1,1 eV som en 

elektron tar upp. Fotonerna under denna energimängd skapar ingen nytta och 

fotonerna med en för stor energimängden tillför endast värme i kristallen. 

Genom att använda flera lager med olika halvledarmaterial som kräver olika  

energimängder kan en större mängd fotoner fångas upp och då kan högre 

teoretiska verkningsgrader uppnås.[13] 
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En solcellsmodul är en sammankoppling av flera celler som ramats in med en 

glasskiva framför, oftast har modulen en elektrisk kopplingslåda ansluten.[11] 

En enda solcell har en spänning omkring 0,5 – 0,7 volt, för att uppnå önskad 

spänning och strömstyrka kan dessa moduler kopplas i serie eller parallellt. 

Dagens standardmodul består vanligtvis av 60 stycken seriekopplade kiselceller 

vilket ger en märkeffekt omkring 260 – 320 Wp, spänningsvärden runt 32 V 

samt strömvärden runt 8 – 9 A.[15] 

Den enskilda solcellen är skör och fuktkänslig, detta problem försvinner vid 

seriekoppling av flera celler då de kapslas in i ett laminat som fungerar som ett 

skydd mot fukt, mekaniska belastningar och beröring. Modulens framsida täcks 

av en härdad glasskiva och på dess baksida finns en Tedlarduk. Som lim till 

laminatet används en elastisk och transparent polymer.[15] I figur 3 nedan syns 

de ovan beskrivna beståndsdelarna med en glasskiva, polymer, solcellen och 

längst bak Tedlarduken.  

 
Figur 3. Modulens olika komponenter. Av: Adam Nordgren 

2.4.1 Kristallina solceller 

Kristallina solceller brukar benämnas ”första generationens solceller” och 

består av tunna kiselplattor som är kvadratiska. Det är vanligast att dessa  

kiselplattor förekommer i serie, detta medför att vid en eventuell skuggning av 

en enda kiselplatta kan flera stycken påverkas och slås ut. Marknadspriset för 

dessa har på senare år minskat kraftig vilket ökat deras marknadsandel  

något.[16] De kristallina solcellerna utgör idag över 90 procent av marknaden. 
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De har en lång livslängd på ungefär 25 år och det är vanligt att leverantören 

lämnar upp mot 25 års effektgaranti.[17] 

Monokristallina  
Denna kristallstruktur består av en enda kristall med perfekt symmetri vilket ger 

ett homogent utseende. Verkningsgraden för denna modultyp brukar ligga 

omkring 16- 20 procent.[15] Denna typ utgör cirka 30 procent på mark-

naden.[16] 

 
Figur 4. Monokristallinkiselsolcell där det homogena utseendet framgår.[19] 

Polykristallina  

Polykristallina kiselsolceller består av flera kristaller som är mindre  

symmetriskt vilket ger ett spräckligt utseende. Modulverkningsgraden blir på 

grund av oregelbundenhet i kristallerna något lägre för denna typ och brukar 

ligga omkring 14-16 procent.[15][17] De polykristallina kiselsolcellerna har en 

något större andel på marknaden och står för cirka 55 procent.[16]
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Figur 5. Polykristallinkiselsolcell där det spräckliga utseendet framgår.[18] 

2.4.2 Tunnfilmsolceller 

Det som utmärker en tunnfilmssolcell är den består av ett ljuskänsligt material 

som är 50 – 100 gånger tunnare än kristallint kisel.[18] Denna tunnfilm placeras 

som ett tunt skikt på ett bärande underlag, exempelvis en glasskiva.[11] Några 

exempel på vanligt förekommande tunnfilmsmaterial är amorft kisel,  

mikrokristallint kisel och CIGS(koppar, indium, gallium och selen). Verknings-

graden skiljer sig åt beroende på vilket material som används, monokristallint 

kisel kan ge en verkningsgrad omkring 6 – 9 procent och CIGS 10 – 12  

procent.[18] En nackdel med tunnfilmssolcellen är dess innehåll av det miljö-

farliga ämnet kadmium, ett problem som delvis kan lösas med återvinning.  

Tunnfilmssolceller är något bättre på att fånga in energin från diffust ljus än de 

kristallina solcellerna. I Sverige finns det mycket diffust ljus, vilket kan vara en 

anledning till att anta en något högre verkningsgrad för denna typ när den 

används i Sverige.[16]  
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Figur 6. Tunnfilmssolcell.[18]  

2.4.3 Övriga typer av solceller 

Nanostrukturerade solceller   

Denna typ kallas även för Grätzelceller och är en våt solcell som består av en 

elektrolyt och två elektroder.[17] Ena elektroden består av ett elektriskt ledande 

skikt med ett lager av mycket små titandioxidpartiklar belagda med färgämne. 

Solljuset absorberas av färgämnesmolekylerna och elektroner exciteras och tas 

upp av motelektroden för att därefter återigen föras vidare till färgämnes-

molekylerna. Elektricitet alstras då processen upprepas.[20] Denna typ har goda 

förutsättningar för att nå framgång på den kommersiella markanden då  

tillverkningskostnaden kan komma att bli låg. Dock kvarstår frågan angående 

dess hållbarhet på lång sikt.[17] 

Tandemceller   

Tandemcellen är uppbyggd av flera ljusabsorberande skikt placerade ovanpå 

varandra där de undre cellerna har lägre bandgap. Principen fungerar så att en 

foton som passerar det första skiktet absorberas av nästa skikt och omvandlas 

därefter till elektricitet. Flera lager möjliggör en större energiupptagnings-

förmåga vilket ökar verkningsgraden som teoretiskt kan bli över 50 procent. 

Nackdelen med denna typ är att materialet den tillverkas av är dyrt och  

produktionen är avancerad vilket leder till en hög inköpskostnad.[17] 
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2.5 Solcellens utveckling 

2.5.1 Kiselnanopartiklar 

En av de senaste studierna inom solcellstekniken är det några forskare vid 

University of Minnesota som ligger bakom. De har utvecklat högteknologiska 

kiselnanopartiklar som läggs in i LSC(luminescent solar concentrators). Denna 

teknik möjliggör insamling av solenergi i vanliga fönsterglas då ljus-

frekvenserna koncentreras till fönstrets kanter där små solceller är placerade. 

Dessa solceller sitter dolda vilket förhoppningsvis gör att fler personer  

accepterar solcellstekniken.[21] 

En typisk LSC består antingen av en optisk vågledare dopad med floroforer 

eller av en glasskiva som är behandlad med ett lager av emissiva material. LSC 

påverkas minimalt av de effektivitetsförluster och elektriska påkänningar som 

kan uppstå i samband med skuggning för andra typer av solceller. Kisel finns i 

enorma mängder på jorden men avger inte något ljus i naturlig form, men de 

nanopartiklar som forskarna skapat har nya intressanta egenskaper.[21] 

Idag byggs högre byggnader med mindre takyta, som en tumregel krävs en yta 

på omkring 7 m
2
 för att nå en effekttopp på 1 kW. Detta försvårar möjligheterna 

att skapa en nätoberoende elproduktion då stor yta krävs för att täcka  

energibehovet. Kiselnanopartiklarnas framfart löser delvis detta problem då de 

kan implementeras i byggnadens fönster.[21] 

2.5.2 Organiska solceller 

Organiska solceller kan ses som tredje generationens solceller och är gjorda av 

plast. De kan produceras genom att applicera aktivt material från en vätska på 

en tunn plastfilm. Tillverkningen kan likna tidningstryckets, alltså snabbt på 

löpande band. Solljusets infallsvinkel har inte så stor betydelse för denna typ, 

dock är livslängden kortare än för kiselsolceller och verkningsgraden är mycket 

låg. Vid Linköpings universitet pågår forskning kring material och  

tryckmetoder med mål att få tillbaka den energi som åtgår vid tillverkning redan 

efter 10 dagars användning.[22] 

Det svenska företaget Epishine AB jobbar med att utveckla organiska solceller. 

Deras vision är att skapa prisvärd solenergi för människor som bor på ensliga 

platser, i dagsläget betalar dessa människor ett högt energipris samtidigt som 

energilösningarna i vissa fall är dålig för hälsan och miljön.[23] Företaget vill 

tillverka solcellerna av organiskt råmaterial som är fritt från gifter. Idag har de 

en kapacitet att tillverka 25 cm breda solceller, målet är att skala upp storleken 

och skapa en tryckprocess lik tidningstryckets. Den färdiga solcellen ska kosta 

en tiondel så mycket som dagens kiselsolcell och ha en verkningsgrad på minst 

10 procent. I dagsläget trycks solcellerna på ett slätt underlag, för det mesta 

PET-plast, med ett linjärt mönster. Extremt tunna lager placeras på och bredvid 

varandra och genom seriekoppling kan en spänningsnivå uppemot 24 V uppnås. 
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På ytterkanterna förekommer materialen kol och koppar med syfte att samla 

upp strömmen.[24] 

Det finns planer på att i framtiden byta ut den olja som plastfilmen tillverkas av 

till att använda råvaror ur kretsloppet. För en kvadratmeter solcell krävs det 

cirka ett gram polymer.[24] Den första produkten som Epishine AB har 

utvecklat är en bärbar två-moduls enhet bestående av ett utbytbart cellskikt samt 

ett batteri med uttag för anslutning av USB-adapter. Detta system kan användas 

för laddning av mobiltelefoner samt till belysning.[23] Nästa steg i  

utvecklingen är att skala upp solcellerna och öka dess hållbarhet då de för 

tillfället bara lämpar sig för användning inomhus. En marknad som företaget 

fått upp ögonen för är sensorer, något som blir mer och mer vanligt både på 

företag och i hemmiljö. Solceller lämpar sig bra för sensorer då onödiga 

eldragningar och batteribyten undviks. De solceller som Epishine AB tillverkat 

för ändamålet klarar av att laddas upp av inomhusljuset på dagen men nattetid 

behövs komplement i form av kondensator eller batteri. Företaget fokuserar 

även på att producera billiga solceller till Afrika söder om Sahara, där de lever 

människor med mobiltelefon utan möjlighet till laddning. Att skapa en billig 

solcell som betalar igen sig efter några dagars användning är ett mål som 

Epishine AB strävar mot.[24] 

2.5.3 Uppkonvertering 

Forskare från Göteborgs universitet och Chalmers har utfört en studie där de 

tittat på möjligheten till sammanslagning av fotoner för att öka den tillgängliga 

energin. De fotoner som har för låg energimängd kan inte tas upp av solcellen, 

genom att slå ihop två fotoner med lägre energi skulle de tillsammans komma 

upp i en användbar energimängd. Denna sammanslagning skulle leda till att 

solcellen kan fånga in större mängd fotoner och på så vis få en högre verknings-

grad. Studien har påvisat att det är möjligt att ta in fotoner från olika riktningar 

och skicka ut de igen i en bestämd riktning efter en uppkonvertering. Möjlig-

heten att styra riktningen på de fotoner som skickas ut är betydelsefull då det 

underlättar sammankopplingen mellan ett uppkonverteringssystem och en 

solcell.[25] 

2.5.4 Likström direkt till belysning 

I Göteborg pågår ett projekt där solcellernas likström kopplas direkt till  

belysningen i ett garage i en större fastighet. Genom direktkopplingen undviks 

de förluster som uppstår i samband med konvertering till växelström i växel-

riktaren. Projektet pågår till år 2023 och beroende på resultatet kan tekniken 

skalas upp till större användningsområden. Som komplement när solcellerna 

inte producerar el kommer en likriktare användas för att omvandla nätets 

växelström till den likström som belysningsarmaturerna kräver. På lång sikt kan 

det finnas möjlighet att ladda elbilar direkt med solcellernas likström.[26] 
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2.5.5 Polymera solceller 

Vid Karlstads universitet forskas det kring solceller tillverkade av plastmaterial, 

polymera solceller. Polymerer ställer stora krav på den atomsfär de hanteras i då 

de är känsliga för både för syre och vattenånga, dessutom ökar känsligheten i 

kombination med ljus. För att solcellen ska klara av längre stunder av solljus 

omsluts den av ett skyddande material som förhindrar solcellen från att åldras 

för hastigt. Studien har bland annat gått ut på att ta reda på vad det är som styr 

livslängden hos polymera solceller. Solcellen är billig att tillverka ekonomiskt 

men även energimässigt. Den energi som åtgår vid tillverkning kan i bästa fall 

vara återbetald efter en dag. De polymera solcellerna är väldigt tunna och 

böjbara vilket utökar deras användningsområden mycket. Något som  

diskuterats är möjligheterna att placera solceller på tyg, i framtiden skulle det 

möjliggöra exempelvis en enkel laddning av mobiltelefonen. För ett sådant 

användningsområde krävs inte lika lång livslängd då klädesplagg är en  

förbrukningsvara.[27]  

2.6 Nätanslutna anläggningar 

Idag är de flesta nyinstallationer av solcellsanläggningar nätanslutna. Innan en 

anslutning är möjlig måste likström från solcellerna konverteras till växelström. 

Konverteringen sker via en växelriktare som på så vis blir en väldigt viktig 

komponent. Den el som produceras går i första hand till fastigheten om den 

behövs där och det eventuella överskottet förs sedan ut på nätet.[28]  

Då fastigheten konsumerar mer el än vad solcellsanläggningen kommer 

generera räknas anläggningen som en egenproducent enligt Elinorr. Som 

egenproducent används det befintliga abonnemanget och inga extra avgifter 

tillkommer i samband med anslutning till nätet. Dubbelriktad mätning utförs på 

denna typ av anläggning, vilket betyder att mätarställningarna i båda  

riktningarna registreras. Den framräknade mätarställningen är ett mått på 

differensen mellan konsumerad och producerad el, och är alltså det som går ut 

på nätet. Det är viktigt att elnätsägaren kontaktas före anslutning av  

anläggningen, det är de som ansvarar för nätanslutningen fram till leverans-

punkten.[29] 

Vid anslutning till elnätet minskar nätets energiförluster då produktionen sker 

lokalt, det gör att producenten har rätt till ersättning från nätägaren motsvarande 

storleken på denna förlustminskning. Ersättningen kan se olika ut och nivån 

skiljer sig åt mellan nätföretagen. Priset kan även skilja sig åt beroende på om 

ett avtal tecknas eller inte.[30]  

2.6.1 Växelriktare 

Växelriktaren används för att omvandla den likström som solcellen levererar till 

växelström som motsvarar nätets frekvens och spänning.[11] Strömmen 

filtreras för att minimera antalet övertoner och på så vis få en så ren sinusvåg 
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som möjligt. Växelriktarens andra viktiga uppgift är att reglera solmodulernas 

belastning så den hela tiden är optimal och största möjlig energiutbyte uppnås 

oavsett solintensitet. Denna driftoptimeringsfunktion benämns maximalpunkts-

följare, MPPT, och är liksom konverteraren oftast en inbyggd funktion i en 

växelriktare.[28]  

Växelriktaren är den komponent i systemet som har kortast livslängd och den 

behöver på så vis bytas ut någon gång under solcellsmodulernas livslängd, 

vilket är en faktor att ta med när ekonomiska beräkningar utförs.[31]  

Vid strömavbrott måste växelriktaren sluta mata ut ström till elnätet för att 

undvika att så kallad ö-drift uppstår. Om växelriktaren fortsätter skicka ut ström 

skapas strömöar på det annars strömlösa nätet, därav namnet ö-drift. Av 

säkerhetsskäl är det viktigt att växelriktaren klarar av att hantera ett sådant 

driftfall så inte anläggningen utgör personfara för någon som ska återställa det 

strömlösa nätet. Med dagens teknik är risken för ö-drift minimal då  

växelriktaren har en inbyggd ENS-funktion som känner av och slår ifrån om 

nätets spänning, frekvens och dynamiska impedans ändras nämnvärt.  

Inkopplingen på nätet måste ske av en behörig elektriker och det är även den 

personen som anmäler till nätägaren innan anläggningen kopplas in.[32] 

2.6.2 DC-brytare 

DC-brytarens huvuduppgift är att koppla bort likströmsdelen vid behov, till 

exempel vid ett underhåll av växelriktaren. DC-brytaren monteras med fördel i 

närheten av växelriktaren för att möjliggöra en enkel frånkoppling, dock får den 

aldrig slås på eller av under belastning på grund av risk för gnistbildning.[33] 

2.6.3 Effektoptimerare 

En effektoptimerare optimerar spänning och ström på modulerna i en sträng och 

på så vis fås högsta möjliga effektuttag om den har skuggpartier eller befinner 

sig i olika riktningar.  Fördelarna med en effektoptimerare är att systemet blir 

mindre känsligt för variationer i solinstrålningen och installationen blir mer 

flexibel gällande bland annat lutning och väderstreck. Säkerheten i systemet blir 

även större då en avstängning av växelriktaren ger den ofarliga strömmen 1 V 

DC för varje modul. Dock blir investeringskostnaden högre, något som gör att 

effektoptimerare sällan installeras i mindre villaanläggningar. Andra nackdelar 

är att det blir fler komponenter i systemet vilket ökar risken för komponentfel. 

Det blir dubbelt så många kontakter på taket och vid låg solinstrålning blir 

produktionen sämre då det uppstår förluster i effektoptimerarna.[34] 
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2.7 Placering  

Vid dimensionering av en solcellsanläggning finns det några generella faktorer 

att ta hänsyn till såsom[35]: 

 tillgänglig takyta eller annan lämplig yta 

 kundens budget 

 övriga ekonomiska begränsningar 

 årsförbrukning 

 huvudsäkring. 

 

2.7.1 Riktning och lutning 

Anläggningens azimut är en benämning på dess riktning i förhållande till söder 

där 0° är rakt mot söder, 90° är mot väster och 270° är mot öster. Vilken som är 

den optimala lutningen varierar beroende på var i landet som anläggningen ska 

installeras, vanligtvis ligger den omkring 30-50°. Som en tumregel innebär 10 

graders avvikelse från den optimala lutningen en förlust på 1-2 procent av 

årsproduktionen. Fördelen med en något större lutning är att snö och smuts 

lättare hålls borta från modulerna.[35] I figur 7 nedan kan den optimala lutning-

en för respektive riktning för ett tak utläsas.  

 

 
Figur 7. Bilden visar den optimala lutningen för respektive riktning. Vid riktning rakt 

mot söder är den optimala lutningen mellan 30-40°.[19] 

2.7.2 Skuggor 

Skuggning har negativ inverkan på solcellens effektivitet vilket betyder att det 

är väldigt viktigt att försöka undvika skuggning så gott det går. Om solcellerna 

placeras i serie blir en skuggad cell ett motstånd där den producerade strömmen 

passerar och bildar värme. Temperaturen kan stiga så pass att cellen blir 

obrukbar, detta fenomen kallas ”hot-spot” och kan i värsta fall leda till brand. 

För att undvika detta fenomen används bypass-dioder som möjliggör en 
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förbipassage för strömmen om någon cell skulle vara skuggad. Bypass-dioder 

är en komponent som finns i en vanlig standardmodul och med hjälp av en 

sådan bevaras strömmen men ett spänningsfall fås. I en vanlig standardmodul 

med 60 celler finns tre stycken bypass-dioder, om en cell är skuggad, enligt 

figur 8, så passerar strömmen genom dioden istället och fortsätter sedan som 

vanligt genom övriga celler i nästa serie.[36] 

 
Figur 8 Strömmens passage förbi bypass-dioden om en cell är skuggad.[36]  

Generellt så blir de kiselbaserade solcellsmodulerna mer påverkade av  

delbeskuggning än tunnfilmsmodulerna. Vid seriekoppling av flera celler är det 

den cell med lägst ström som begränsar strömmen i hela kedjan. Detta problem 

kan även det lösas med bypass-dioder som leder strömmen förbi de skuggade 

cellerna. Spänningsfallet kvarstår fortfarande och kan uppskattas ligga omkring 

1,8V per diod.[37] 

Hur påverkad solcellerna blir av skuggning skiljer sig åt både beroende på om 

skuggan infaller horisontellt eller vertikalt, samt vilken typ av modul det 

handlar om. I figur 9 ses en horisontell skugga som infaller underifrån, denna 

minskar tunnfilmsmodulens uteffekt med ca 10 procent då det bara blir en del 

av cellen som är skuggad medan kiselmodulens uteffekt minskas nära 100 
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procent. Anledningen till kiselmodulens stora effektminskning är att de  

skuggade cellerna ligger i modulens samtliga serier och strömmen passerar då 

bypass-dioderna istället.[38] 

 
Figur 9. Horisontell skugga underifrån på en tunnfilmsmodul(t.v) respektive kisel-

modul(t.h).[39]  

Om skuggan är vertikal och infaller från sidan på modulerna minskar  

tunnfilmssolcellens uteffekt med upp mot 100 procent medan minskingen av 

kiselmodulens uteffekt blir omkring 50 procent. Tunnfilmssolcellens stora 

effektminskning beror på att hela dess cellbredd blir skuggad.[38] 

 
Figur 10. Vertikal skugga från sidan på en tunnfilmsmodul(t.v) respektive kisel-

modul(t.h)[39]  

För att upprätthålla övriga strängars funktion när en sträng utsätts för skuggning 

kan strängdioder installeras. Strängdioderna förhindrar att bakström flyter 

igenom den störda strängen och förhindrar därmed att den skadas. Dock leder 
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detta till ett spänningsfall över dioden vilket motsvarar en sänkning av system-

spänningen med 1,8 V.[38] 

2.8 Montering 

För att undvika dyra reparationer som kan uppstå vid exempelvis läckage vid 

infästningar är det viktigt att modulernas montering på taket sker korrekt. En 

felmontering kan vara svår att upptäcka och fel kan uppstå under lång tid efteråt 

vid exempelvis hård vind eller stor snölast. Det är viktigt att ha i åtanke att 

solcellerna kommer ge en ökad belastning på taket då de förutom sin egen vikt 

medför ökat vindfång. För att undvika att modulernas värme ger oönskad 

uppvärmning av byggnaden monteras de med en luftspalt till taket där värmen 

kan föras bort. En annan fördel med luftspalten är att den kyler solcellen vilket 

hjälper till att förhindra att den blir för varm och får sämre kapacitet.  

Byggnadens klimatskal blir påverkat vid monteringen då hål borras för kablar 

och fästen, det är därför väldigt viktigt att säkerställa tätskiktet efter genomfört 

arbete. Monteringsarbetet skiljer sig åt en del beroende på vilken typ av tak 

fastigheten har, exempelvis finns det olika fästen som är utformade för att passa 

respektive tak typ.[40] 

2.8.1 Betongpannor 

Taket på fastigheten består av betongpannor, för den typen av tak används så 

kallade takkrokar. Monteringen sker i takstolarna och krokarnas vinkel  

möjliggör återplacering av pannorna efter krokarna skruvats fast. För varje krok 

kommer en bit metall sticka fram och på dessa bitar monteras metallskenor 

varpå solcellerna sedan kan fästas.[41] 

 
Figur 11. Förklarande bild för de takkrokar som används för tak med betongpan-

nor.[19]  
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2.9 Miljöaspekter 

2.9.1 Koldioxidbesparing 

När koldioxidbesparingen ska antas finns det lite olika sätt att räkna på  

avseende hur många gram besparingen blir per producerad kWh. Med den 

svenska elproduktionen som utgångspunkt kan besparingen ligga på omkring 

20 gram per kWh, medan det vid ett torrår och delvis import av energi kan 

uppgå till 40 gram per kWh. Enligt den Nordiska elbörsen är genomsnittet för 

besparingen 100 gram per kWh i Norden.[42] 

2.9.2 Energiåterbetalning 

Återbetalningstiden för en solcellsanläggning kan förutom ekonomiska aspekter 

mätas i energiåterbetalning och syftar då på den tid det tar att producera 

motsvarande mängd energi som används för tillverkning, underhåll och 

skrotning av modulerna. Tiden skiljer sig åt beroende på solcellstyp och dess 

placering. Det finns studier som påvisar att för kiselsolceller ligger energi-

återbetalningstiden omkring 2-3 år, dock är denna siffra baserad på en  

solinstrålning på 1 700 kWh/m
2 

vilket är ett för högt värde för Sverige(som har 

solinstrålning omkring 1 100 kWh/m
2
) så återbetalningstiden blir några år till 

här. Tunnfilmsmoduler har kortare energiåterbetalningstid, den brukar ligga 

omkring ett år.[43]  

2.10 Solcellskostnader 

De kostnader som finns i samband med en solcellsinvestering kan delas upp i 

hårda kostnader och mjuka kostnader. De hårda kostnaderna avser materialet 

medan de mjuka kostnaderna är själva installationskostnaden.[44] Båda dessa 

kostnader har visat en nedåtgående trend de senaste åren. En av anledningarna 

är ett ökat antal leverantörer vilket leder till ökad konkurrens på marknaden och 

därmed pressade priser.[45] 

2.11 Investeringsbedömning 

För att bedöma om en investering är lönsam kan flera olika metoder användas. I 

den här rapporten studeras den totala livscykelkostnaden genom nuvärdes-

metoden där även investeringens payoff-tid kommer framgå. 

2.11.1 LCC 

LCC är en förkortning på det engelska ordet Life Cycle Cost, som på svenska 

betyder livscykelkostnad, och är en metod som används vid bedömning av en 

investerings lönsamhet över en viss tid. Förutom investeringskostnaden tar 

LCC-kalkylen även hänsyn till faktorer såsom produktens livslängd, underhålls-

kostnader samt energikostnaden under hela livslängden. Livscykelkostnaden 

inkluderar alltså alla kostnader för en produkt under hela dess livslängd, från 

produktion till urdrifttagande.[46] 
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Nuvärdesmetoden 

Under en produkts livslängd finns det en del kostnader som kan komma att 

variera, såsom underhåll- och energikostnader. Nuvärdesmetoden är en metod 

som tar hänsyn till dessa förändringar vid beräkning av lönsamheten. Genom att 

använda nuvärdesmetoden fås en mer noggrann och tillförlitlig kalkyl.[46] 

Kalkylränta 

Kalkylräntan, även kallad diskonteringsräntan, är den ränta som nuvärdes-

metoden baseras på och används för att räkna om framtida kostnader och 

intäkter till nuvärdet.[47] Den ser olika ut beroende på vilken organisation det 

handlar om och speglar vanligtvis organisationens kapitalkostnad inklusive ett 

risktillägg.[46] Kalkylräntan är en varierande parameter som har stor betydelse 

på totalkostnaden.[47] 

Diskonteringsfaktor 

Diskonteringsfaktorn används vid beräkning av nuvärde för kostnads-

besparingen i samband med en investering, den blir låg om kalkylräntan är hög 

under en lång tidsperiod. Diskonteringsfaktorn kan beskrivas med följande 

formel[46]: 

𝐷 =
1

[1 + 𝑟]𝑛
 

Där: 

r = kalkylränta 

n = antalet år.  

2.11.2 Payoff-metoden 

Payoff-metoden används för att bedöma huruvida en investering är lönsam eller 

inte genom att ta reda på hur många år det tar tills investeringen har betalat igen 

sig. Metodens resultat uppnås då besparingen överstiger investeringen.  

Beräkningen utförs genom att ta den totala investeringen dividerat i den årliga 

nettobesparingen, alltså skillnaden i årskostnad mellan det gamla systemet och 

det nya systemet. Denna metod lämpar sig mindre bra om kostnaden och 

fördelarna uppstår oregelbundet under investeringens livscykel.[48] 

2.11.3 Degradering av moduler 

Degradering är något som leverantörerna anger för att garantera en viss  

produktion efter en bestämd tid. Denna siffra brukar ligga kring 0,5 procent per 

år, vilket är den siffra som kommer användas vid lönsamhetsberäkningarna.[49]  

2.12 Stöd och bidrag 

Investeringskostnaden för solceller är hög i förhållande till den mängd el som 

kan produceras, för att kunna konkurrera med konventionell elproduktion finns 

det investeringsstöd att ansöka om. Stödnivån är olika beroende på om det är ett 

(1) 
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företag eller en privatperson som ska installera anläggningen. Stödnivån 

ändrades 1 januari 2015 och ligger numera på max 30 procent för företag och 

max 20 procent för övriga. Maximalt stödbelopp är 1,2 miljoner per system och 

det är länsstyrelsen som har hand om ansökningarna.[50] Vid inskickad 

ansökan placeras ansökan i kö där de behandlas i turordning, stödet betalas 

endast ut om de avsatta pengarna räcker. Regeringen har avsatt 390 miljoner 

kronor per år fram till 2019.[51] 

2.12.1 Elcertifikat 

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som funnits i Sverige sedan år 2003 och 

finns tillgängligt för all förnybar elproduktion. För varje producerad MWh kan 

ett elcertifikat fås. Ansökning av elcertifikat sker via Energimyndigheten där 

anläggningsägaren skickar in en komplett ansökan. Vid godkänd ansökan 

utfärdas elcertifikatet av Svenskt kraftnät och gäller i 15 år framåt. Ett krav för 

att få tillgång till elcertifikat för hela produktionen är att timvis mätning utförs 

på anläggningen och rapporteras in via kontoföringssystemet CESAR.[50] 

Själva ansökan om elcertifikat är gratis men det finns andra saker som kostar, 

såsom elmätaren, installation och uppläggningen i CESAR. De kostnader som 

tillkommer vid ansökan om elcertifikat presenteras i tabell 1 nedan.[52] 

Tabell 1. Kostnadsexempel vid införande av elcertifikat.[52] 

Elcertifikat 

Utrustning + anslutning till CESAR 4 000 kr 

Installationskostnad 2 000 kr 

Rapportering till Svenska Kraftnät 1 200 kr/år 

 

Priset på elcertifikat varierar beroende på tillgång och efterfrågan, genom att 

vissa elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktig skapas automatiskt en 

efterfrågan. Att vara kvotpliktig innebär att de är skyldiga att köpa en andel 

elcertifikat och kvotnivån varierar årligen.[53] Priset för elcertifikat varierar 

väldigt från dag till dag och i maj 2017 ligger det på 75 kr/certifikat vilket alltså 

motsvarar 75kr/MWh.[54] 

2.13 Elpris 

Kostnadsbesparingen för en solcellsanläggning blir större desto högre elpris 

som råder. Av den anledningen har elpriset stor betydelse och hur det kommer 

variera i framtiden är en osäker faktor. Enligt Statens Fastighetsverk(SFV) 

projekteringsanvisningar för LCC som publicerades år 2014 antas prisökningen 

för elpriset vara 2,5 procent per år. Denna siffra baseras på energimyndighetens 

långtidsprognos där det finns ett risktillägg på en procent.[55] 
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I dagsläget har fastigheten ett elavtal där kostnaden är 30,94 öre/kWh exklusive 

moms. Utöver denna kostnad tillkommer energiskatt och elcertifikat, i mars 

månad ligger elcertifikatskostanden på 5,75 öre/kWh exklusive moms.[56]  

En del kommuner i Sverige har reducerad energiskatt, Ljusdal är en av dessa 

och där ligger energiskattesatsen på 19,9 öre/kWh(24,88öre/kWh inklusive 

moms) sedan 1 januari 2017.[57] Den totala kostnaden per kWh exklusive 

moms blir alltså 56,6 öre/kWh. 

Elprisökningen används i LCC-kalkylen och beräknas genom följande  

formel[46]: 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 = (1 + 𝑞)𝑛 

Där q är prisökningen och n är antal år. 

2.13.1 Inflation 

Inflation avser en ökning av alla priser i ekonomin, alltså den allmänna pris-

nivån, och kan leda till att priset för enskilda varor och tjänster ökar. Det finns 

flera saker som kan orsaka inflation, exempelvis om centralbanken har väldigt 

mycket pengar till förfogande stiger priserna och pengarna tappar i värde. En 

annan orsak kan vara om efterfrågan på en vara eller tjänst överstiger  

produktionen eller om produktionskostnaden stiger som en följd av förhöjda 

löner, vilket kan leda till en prisökning. Om kostnaden på en produkt stiger 

kräver arbetarna en högre lön för att kunna köpa samma mängd som tidigare, på 

så vis minskar pengarnas värde och inflation har uppstått.[58] 

Inflation mäts i förändringen av konsumentprisindex, KPI, och uppdateras varje 

månad av Statistiska centralbyrån.[59] Sedan 1995 har inflationsmålet varit en 

ökning av KPI med två procent per år.[60] 

Varken för hög eller låg inflation är bra, båda fallen ger en instabil ekonomi. 

För låg inflation kan orsaka deflation som betyder att den allmänna prisnivån 

faller. Detta leder till hushållen avvaktar med sina investeringar tills priserna 

sjunkit mer, vilket är negativt för företagen som då tappar i försäljning och 

produktionen faller.[60] 

I februari och mars 2017 var inflationen 1,7 respektive 1,3 procent.[61]  

(2) 
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3 Metod 
 

 

Figur 12. Figur som visar hur informationen samlats in från olika håll och tillsammans 

bildat detta examensarbete. 

Det här examensarbetet studerar möjligheten att placera solceller på ett specifikt 

förvalt objekt med hjälp av Ljusdalshem, leverantörer och litteraturstudie. 

Ljusdalshem är företaget som äger fastigheten där solcellsanläggningen ska 

installeras så genom dem fås situationsplan, elförbrukning och annan relevant 

information. En solcellsleverantör kontaktas för att dra nytta av den personens 

erfarenhet inom solcellsbranschen och få tips samt användbar information vid 

projekteringen. För att förstå tekniken bakom solceller och dess användnings-

områden utförs en litteraturstudie av tryckta källor, men en del information 

kommer hämtas via internet som komplement.  

Under litteraturstudien jämförs olika källor för att bedöma tillförlitligheten. Är 

det en förstahandskälla anses den vara mer trovärdigt än om informationen 

passerat flera steg och kan ha ändrats från originaltexten. Informationen från 

internet granskas kritiskt men lagar och regler från kända myndigheter anses 

trovärdiga och likaså information från vetenskapliga organisationer.  

Energiberäkningarna utförs delvis med ekvationer men som komplement 

kommer dataprogram användas då det är mycket faktorer att ta hänsyn till vid 

beräkningarna. Två beräkningsprogram används, PV-GIS Solar Electricity 

Uitility och PV*SOL Premiun 7.5. 

För att enkelt kunna redigera siffror och ändra övrig information vid LCC-

kalkylen byggs ekvationer upp i Excel. 
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4 Lösningsalternativ 
Vid dimensionering av solcellsanläggningen används tidigare års elförbrukning 

som referens. Dock finns det vissa faktorer att ta hänsyn till, dels planeras all 

belysning bytas till LED vilket kommer sänka förbrukningen. En annan sak är 

att det ligger det tre mindre byggnader ihopkopplade med huvudbyggnaden och 

dessa tre har direktel som uppvärmning vilket förmodligen ska bytas så  

småningom. När de ovan beskrivna åtgärderna har utförts uppskattas 75 procent 

av den årliga elförbrukningen kvarstå, alltså någonstans kring 230 000 kWh per 

år. Denna siffra är antagen i samråd med personal på Ljusdalshem, och är delvis 

baserad på erfarenhet från liknande effektiviseringsåtgärder på andra  

fastigheter. Då syftet är att endast producera el för egen förbrukning är en över-

produktion för försäljning inte intressant. Fastighetens elförbrukning för de tre 

senaste åren kan ses i figur 13 och 14 nedan. 

Figur 13. Stapeldiagram över fastighetens elförbrukning de tre senaste åren.[62] 

 
Figur 14. Fastighetens elförbrukning de tre senaste åren mer detaljerad i siffror.[62] 
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Anläggningen kommer att installeras på fastighetens tak, detta har setts som det 

enda alternativet för det här projektet då fastighetens tomt är väldigt begränsad 

och fasaden inte har varit intressant. Även om möjligheten till markplacering 

funnits hade skuggfaktorerna varit för många för en solcellsanläggning. 

Markplaceringar lämpar sig väl på öppna ytor men sämre inne i samhällen där 

det finns flera intilliggande byggnader. Fasadplacering ger endast mellan 65-70 

procent av den optimala produktionen enligt figur 7 avsnitt 2.7.1 och anses på 

så vis vara ett ointressant alternativ. 

De två tak som anses vara intressanta står i olika riktningar, ett åt sydöst och ett 

åt sydväst. I figur 15 nedan är dessa två takytor markerade och varje taks 

förutsättningar beskrivs under respektive rubrik nedan. 

Figur 15. Situationsplan över fastigheten, där de intressanta taken är markerad med 

orange färg. Bilden är vriden enligt fastighetens verkliga placering.[62] 
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4.1.1 Tak sydöst 

Taket som ligger åt sydöst är uppdelat på två partier med betongpannor som är 

sammanlänkade med ett nedsänkt plåttak. Takets lutning är 15°. De användbara 

ytorna för detta tak uppgår till 136 m
2
 vardera, alltså totalt 272 m

2. 
Längst upp 

på taket finns flertalet takfönster som är något högre än det övriga taket, vilket 

gör att dessa utgör skuggfaktorer när solen närmar sig väst.  

4.1.2 Tak sydväst 

Det andra taket ligger åt sydväst och även det har en lutning på 15°. Taket är 

ungefär hälften så stort som det andra, med en total area på 152 m
2
. Dock finns 

det två takkupor och en upphöjning mitt på detta tak vilket gör att en del yta 

räknas som oanvändbar. Takkuporna uppskattas tillsammans utgöra en area på 

2,5 m
2
 medan upphöjningen är ungefär 23 m

2
. Den totala tillgängliga ytan på 

detta tak blir därmed 127 m
2
. 

4.1.3 Rengöring 

Taket på fastigheten består av betongpannor som i dagsläget är i behov av en 

rengöring. Då solcellerna planeras sitta där i minst 25 år är en rengöring av 

taket intressant innan montering sker. Arbetskostnaden för rengöringen kommer 

inte räknas med i investeringen då det anses vara ett vanligt underhåll av 

fastigheten som skulle utförts oavsett. 

4.1.4 Installation 

Takhöjden är över 10 meter vilket gör att byggställning inte är ett alternativ. 

Istället kommer takfotsskydd användas och modulerna hissas upp med hjälp av 

en lyftkran.[49] 

4.2 Anläggningens komponenter 

Det system som kommer användas är ett solaredge-system. Det systemet 

möjliggör placering av moduler i alla väderstreck vilket anses vara nödvändigt i 

detta fall då taken är placerade i två olika riktningar. En annan fördel med 

solaredge är att inte lika stor hänsyn behöver tas till de eventuella skugg-

faktorerna. För det här fallet finns det en viss risk att de takfönster som finns på 

taket åt sydöst kan utgöra skuggfaktorer när solen står lågt i sydväst, exempel-

vis en sensommar eftermiddag. Används en solaredge lösning kommer de 

skuggade modulerna inte påverka övriga moduler. Skulle inte solaredge 

användas kanske moduler som utgör stor risk att hamna i skugga istället väljs 

att inte installeras, så denna teknik möjliggör alltså att använda fler moduler och 

dra all nytta som går ur respektive modul. Som en tumregel brukar moduler 

som överstiger ett produktionsbortfall över 1,6 procent plockas bort medan för 

solaredge kan modulerna ha ett produktionsbortfall på uppemot 8 procent innan 

det inte lönar sig i det systemet.[49] 
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4.2.1 Växelriktare 

De växelriktare som kommer användas är trefasväxelriktare som är särskilt 

utformad för att användas tillsammans med effektoptimerare. De har en 

verkningsgrad upp mot 98 procent samtidigt som de är små i storlek och lätt att 

installera.[63] Modulerna kommer fördelas på tre växelriktare varav en på 15 

kW för taket i sydväst och två på 16 kW för taket i sydöst. Växelriktarna skapar 

tre enfasmatningar på 230 V som med hjälp av frekvensen omvandlas till en 

trefasmatning. Växelriktaren skickar ut dessa enfasmatningar med rätt frekvens 

så en trefasmatning simuleras. När växelriktaren lämnar full effekt fås ett värde 

i Ampere, detta värde är det som styr dimensioneringen av kabeln mellan 

elcentral och växelriktare. För den här fastigheten är den befintliga kabeln 25 

mm
2
 vilket klarar en ström på 63 A, det räcker för denna anläggning som aldrig 

kommer över 25 A.[49] 

4.2.2 Effektoptimerare 

Effektoptimerare ger upp till 25 procent högre elproduktion och har en  

verkningsgrad nära 100 procent.[64]  

Det finns både singel- och dubbeloptimerare, är taket utsatt för mycket  

skuggningar rekommenderas singeloptimerare. Dessa tak anses vara relativt lika 

med få skuggpunkter därför kommer dubbeloptimerare användas. Skulle en 

sträng vara skuggad påverkas endast den aktuella modulen vid användning av  

optimerare genom att den kopplas bort från slingan. [49] 

De optimerare som kommer användas benämns som mikroinverter, när mikro-

inverter används behövs inget åskskydd på anläggningen då det är dessa som 

påverkas i första hand.[49] 

4.2.3 Display 

För att allmänheten ska uppmärksammas och hålla koll på den producerade elen 

kommer en display installeras utomhus. Denna display kan programmeras 

utefter eget önskemål och kan utformas på väldigt många olika sätt, ett exempel 

visas i figur 16 nedan.[49] 

 
Figur 16. Ett exempel på hur en display kan se ut.[19] 
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Då enkelheten anses vara en viktig del vid utformning av displayen är ett 

förslag att endast presentera ”effekt just nu” och ”energi sedan start”. Den 

aktuella effekten skulle med fördel kunna presenteras i form av en stapel där 

procent av max framgår, då är det lätt att sätta produktionsmängden i perspektiv 

till något. På displayen bör det även framgå tidpunkt för idrifttagande.  

Displayen skulle även kunna innehålla en bild på den färdiga anläggningen men 

då finns stor risk att den känns gammal ifall omgivningen förändras. Ett förslag 

på en enkel display har tagits fram, se figur 17 nedan. 

 
Figur 17. Förslag på en enkel display. Av: Adam Nordgren 

4.3 Beräkning av elproduktion 

Vid beräkning av elproduktionen är det är inte bara antalet soltimmar som 

spelar in utan det förekommer även en viss strålning vid regn, dis och dimma. 

Att beräkna produktionen är alltså väldigt komplext och därför används två 

befintligt program. Följande formel kan användas som komplement till  

programmen men ger alltså inte lika tillförlitligt resultat. 

𝑊å𝑟 = 𝑊0 ∙ 𝐴 ∙ 𝜂 ∙ 𝐾 ∙ 𝐹 

Där  

W0: solinstrålningen (kWh/m
2
)  

A: modulernas totala area (m
2
)  

η: modulernas verkningsgrad  

K: lutningsfaktor & orienteringsfaktor  

F: förluster  

(3) 
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För en noggrannare siffra på produktionen används två olika program, ett 

gratisprogram som heter PV-GIS Solar Electricity Uitility[65] och ett annat 

program som leverantören från Rexel använder som heter PV*SOL premium 

7.5. Produktionen beräknas för ett takparti i taget då de är orienterade i olika 

riktningar. För båda dessa program har de rätta koordinaterna angivits och 

baserat på bland annat toppeffekten och modultyp har en produktion beräknats. 

Lönsamhetsberäkningarna baseras på den produktion som programmet 

PV*SOL premium 7.5 presenterar. Vidare kontrolleras den produktionssiffran 

med det andra beräkningsprogrammet för att förstärka trovärdigheten. 

Produktionens kapacitet är beroende av temperaturen, generellt går det att säga 

att det råder en minskning med 0,4 procent per grad över 25 grader. På  

motsvarade vis sker en ökad produktionskapacitet vid svalare klimat vilket gör 

att produktionen är större en klar och kall sommardag än en varm.[49] 

Växelriktarna kopplar ner sig när de inte arbetar och vid arbete tillverkar de 

växelström samtidigt som de själva konsummerar en viss mängd, denna mängd 

är medräknad i det resultat som PV*SOL Premium 7.5 presenterar. Den ström 

som komponenterna drar anses försumbar då den är väldigt liten.[49] 

4.4 Beräkning av lönsamhet 

Leverantören Rexel garanterar att efter 25 år ska solceller producera minst 80 

procent av märkeffekten. Dock är det stor sannolikhet att modulerna håller 

längre än så. I LCC-kalkylen antas degraderingsgraden ligga på 0,5 procent per 

år. Anläggningens livslängd bestäms till 25 år, det är även den tiden som 

leverantören lämnar en effektgaranti på. Växelriktare och effektoptimerare är 

komponenter som har kortare livslängd än modulerna och behöver bytas ut en 

gång under modulernas livslängd. Denna kostnad delas upp på livlängden, 25 

år, och räknas som en underhållskostnad. När elkostnaden beräknas används 

Ljusdalshems nuvarande abonnemang som referens, detta abonnemang sträcker 

sig till 2017-12-31. Kalkylräntan för Ljusdalshem är fyra procent, inklusive 

inflation, och det är alltså den siffran som används vid beräkningarna. Elpris-

ökningen är antagen till 2,5 procent per år. 

Elnätbolaget Ljusdal Energi har kontaktas för att ta reda på nivån på den 

ersättning som kan fås för det eventuella överskottet. Om ett avtal skapas, vilket 

är vanligast, uppgår ersättningen till 2,7 öre/kWh. Den rörliga kostnaden följer 

spotpriset och ligger i början av maj på 4,0 öre/kWh.[66] 
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5 Resultat 
De två tak som har för avsikt att användas anses lämpa sig väl för en gynnsam 

solcellsanläggning, detta går att bedöma utifrån figur 7 ur avsnitt 2.7.1. Takets 

lutning på 15° med en riktning på 135° respektive 220° kan uppskattas ge 

endast 5 procent lägre effekt gentemot det optimala för båda riktningarna.  

5.1 Anläggningsinfo 

Rexel är det företag som kommer leverera solcellsanläggningen och de moduler 

som företaget jobbar med är noga utvalda avseende leveranssäkerhet, garanti-

support, eftermarknad samt kvalité. Den modul som rekommenderas för den här 

anläggningen är en monokristallin kiselmodul, Trina TSM-275 DD05A.05 (II), 

och är tillverkad av Trinar Solar. Modulen är svart till utseendet med svart ram, 

den består av 60 celler och 3 stycken bypass-dioder. Information om modulen 

är sammanställt i tabell 2 nedan. 

 
Figur 18. Trina TSM-275 DD05A.05[67] 
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Tabell 2. Modulutförande 

Modul 

Modul Trina  TSM-275 DD05a.05(II) 

Typ Monokristallin kisel 

Effekt 275 W 

Verkningsgrad 16,8 % 

Mått 1,65 x 0,991 m 

Spänning 31,2 V 

Tomgångsspänning 38,65 V 

Ström 8,82 A 

Kortslutningsström 9,26 A 

 

Med hjälp av Magnus Petsén på Rexel har programmet PV*SOL premium 7.5 

används vid dimensionering av anläggningen. Med den area som angivits finns 

möjlighet att placera totalt 192 solcellsmoduler, 55 stycken på taket åt sydväst 

respektive 137 stycken på taket åt sydöst, se figur 19 och 20.  

 
Figur 19. Taket i sydöstlig riktning där 137 stycken moduler planeras att få plats.[68] 

 
Figur 20. Taket i sydvästlig riktning där 55 moduler planeras.[68] 
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Dessa moduler utgör tillsammans en area på 314 m
2
. Toppeffekten för de 192 

moduler som kommer användas blir 52,8 kWp enligt programmet PV*SOL 

premium 7.5. Tre stycken växelriktare kommer behövas och totalt 95 stycken 

effektoptimerare, en optimerare för två moduler. De återstående tre effekt-

optimerarna som krävs utöver de 95 separata finns inbyggda i växelriktarna. I 

tabell 3 nedan finns en sammanställning av anläggningsinformationen. 

Tabell 3. Sammanställning av den projektering som utförts i programmet PV*SOL 

premium 7.5 

Anläggningsinfo 

Modularea 314 m 

Antal moduler 192 st 

Toppeffekt 52,8 kWp 

Växelriktare  3 st 

Effektoptimerare  95 st 

 

5.2 Elproduktion 

Ekvation 3 används vid beräkning av elproduktionen. W0 kan utläsas ur figur 1 

under avsnitt 2.1. till 950 kWh/m
2
. Arean för solcellerna är 314 m

2
 och deras 

verkningsgrad är 16,8 procent. Lutningsfaktorn och orienteringsfaktorn kan 

enligt figur 7 ur avsnitt 2.7.1 bestämmas till 95 procent. Förlusterna som 

inkluderas är kabelförluster och växelriktarförluster, dessa antas tillsammans 

hamna på 4 procent. Insatta värden i ekvationen blir alltså: 

𝑊å𝑟 = 950 ∙ 314 ∙ 0,168 ∙ 0,95 ∙ 0,96 = 45 704 [𝑘𝑊ℎ/å𝑟] 

Dimensioneringsprogrammet PV*SOL premium 7.5 används för att beräkna 

förväntad produktion över ett år, programmet tar hänsyn till de senaste årens 

solinstrålning. Den totala elproduktionen förväntas bli 43 610 kWh enligt detta 

program varav 41 936 kWh är egenförbrukning. Soliga sommardagar när 

förbrukningen är väldigt låg antas anläggningen producera mer el än det 

aktuella behovet vid några tillfällen. Programmet anger en överskottsmängd på 

1 676 kWh som skickas ut på nätet. Baserat på dessa siffror producerar  

anläggningen 17 procent av den totala energiförbrukningen på 230 000 kWh/år. 

På nätet finns det flera projekteringsverktyg som är gratis att använda, ett av 

dessa är PV-GIS Solar Electricity Uitility. Som indata anges faktorer såsom 

lutning, azimut, installerad effekt(kWp) och koordinaterna för anläggningen. 

Resultatet från projekteringen presenteras månadsvis. Enligt detta program blir 

årsproduktionen 43 978 kWh. Produktionen presenteras tillsammans med 

elförbrukningen i figur 21. I figuren framgår det att den totala månads-

förbrukningen överstiger produktionen årets samtliga månader. Då denna 
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produktion från detta beräkningsprogram stämmer ganska bra överrens med 

resultatet från PV*SOL premium 7.5 antas figur 21 representera båda  

produktionernas fördelning över året. 

 
Figur 21. Förbrukningen tillsammans med den förväntade produktionen som tagits 

fram via programmet PV-GIS Solar Electricity Uitility. 

Tabell 4. Sammanställning av resultaten från de olika beräkningsmetoderna. 

Produktion 

Ekvation 3 45 704 kWh 

PV*SOL premium 7.5 43 610 kWh 

PV-GIS Solar Electricity Uitility 43 978 kWh 

 

5.2.1 Produktion vid optimal lutning och riktning 

För att ta reda på vad som hade varit den optimala lutningen för takets  

riktningar samt vad anläggningen hade producerat vid rakt söderläge används  

programmet PV-GIS Solar Electricity Uitility. Genom att välja ”optimize 

slope” i programmet så bestäms den optimala lutningen. För taket åt sydväst är 

den optimala lutningen 39° vilket ger en årsproduktion på 13 400 kWh. Det 

sydöstra taket har den optimala lutningen 41° med årsproduktionen 22 500 

kWh. Den totala årsproduktionen blir på så vis 46 900 kWh vilket är ungefär 

6,6 procent mer än vid de aktuella förhållandena(räknat i samma program). 

 

Samma program används för att beräkna vad årsproduktionen hade varit om 

hela anläggningen var placerad rakt åt söder. Resultatet från beräkningen visar 

en årsproduktion på 45 600 kWh, alltså ungefär 3,7 procent mer jämfört med de 

aktuella riktningarna. När de optimala förhållandena undersöks, alltså både 
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riktning och lutning skulle den optimala riktningen vara 43° vilket ger en 

årsproduktion på 50 100. Den optimala årsproduktionen blir på så vis nästan 14 

procent mer än den som går att få med de aktuella förhållandena. 

Samtliga simuleringar finns i bilaga B för noggrannare resultat. 

5.3 Koldioxidbesparing 

När koldioxidbesparingen ska beräknas används värdet 40 gram besparing per 

producerad kWh.[42] Detta ger för årsproduktionen, beräknad i PV*SOL 

premium 7.5, 1744 kg/år. 

5.4 Lönsamhet 

Vid beräkning av lönsamheten studeras först de elkostnader som finns i 

dagsläget. Effektavgiften är baserad på maxeffekten som tagits ut under året, för 

denna fastighet är maxeffekten 115 kW och priset ligger på 498 kr/kW. Om 

maxeffekten skulle hamna under den avgiftsgrundande effektavgiften fås 

mellanskillnaden tillbaka, men för att få ett så korrekt elpris som möjligt utförs 

beräkningarna vanligtvis med det högre värdet. Årskostnaden för effektavgiften 

skulle i det här fallet hamna på 57 270 kr. En fast nätavgift betalas årligen och 

den uppgår i dagsläget till 9 640 kr/år. Dessa två avgifter har egentligen ingen 

betydelse för resultatet då de kommer betalas även om elen produceras från 

solcellerna. Det elpris som har betydelse för resultatet är den som betalas utefter 

förbrukningsmängd, vilket inkluderar elöverföring, elhandel, energiskatt och 

elcertifikat. Dessa har adderats och presenteras som en totalkostnad i tabell 5 

nedan, tabellen inkluderar även effektavgiften och den fasta nätavgiften, men 

dessa är inte medräknad i ”total kostnad” då de betalas årsvis.  

Tabell 5. Sammanställning av elpriset för det nuvarande abonnemanget. 

Elnät 

Fast nätavgift 9640 kr/år    

Effektavgift 57270 kr/år   

Elöverföring 7,5 öre/kWh 0,075 kr/kWh 

Total kostnad elnät   0,075 kr/kWh 

Elhandel 

Elhandel 30,94 öre/kWh 0,309 kr/kWh 

Energiskatt 19,90 öre/kWh 0,199 kr/kWh 

Elcertifikat 5,75 öre/kWh 0,058 kr/kWh 

Total kostnad elhandel   0,566 k/kWh 

Elnät + elhandel 

Total kostnad (exkl. moms)   0,641 kr/kWh 

Total kostnad (inkl. moms)   0,801 kr/kWh 
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I Tabell 6 nedan presenteras de nyinvesteringar som är nödvändiga för  

modulernas 25 års period. Den sammanlagda kostnaden delas på 25 år och 

räknas som en årlig underhållskostnad. Priserna är angivna exklusive moms. 

Tabell 6. De nyinvesteringar som finns räknas som underhållskostnader. 

Nyinvesteringar 

Växelriktare 16 kW 2 st 14936 kr 29871 kr 

Växelriktare 15kW 1 st  15280 kr 15280 kr 

DC optimerare 95 st 575 kr 54635 kr 

  Summa 99786 kr 

 
Elcertifikatet fås för varje producerad MWh och gäller i 15 år från det att 

ansökan godkänts. I samband med installationen tillkommer kostnader och 

därefter finns det en årsavgift enligt tabell 1 under avsnitt 2.11.1. I tabell 7 

nedan presenteras hur elcertifikatet skulle fördelas under de 15 åren, dock tas 

inte variationen för elcertifikatet med i beräkningarna. Antalet elcertifikat 

kommer minska under åren på grund av modulernas degradering. Den årliga 

kostnaden är inkluderad i tabellen. Beräkningarna är baserade på elcertifikat-

priset 75 kr/MWh.  
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Tabell 7. Vinster av elcertifikat under 15 år där produktionen är avrundad till närmast 

hela MWh. 

Elcertifikat 

År Produktion [MWh] Kr/år 

1 43 2025 

2 43 2025 

3 43 2025 

4 42 1950 

5 42 1950 

6 42 1950 

7 42 1950 

8 42 1950 

9 41 1875 

10 41 1875 

11 41 1875 

12 41 1875 

13 41 1875 

14 40 1800 

15 40 1800 

Summa 28 800 

Summa med installationskostnad 22 800 

 

Livscykelkostnaden baseras på den produktion som programmet PV*SOL 

Premium 7,5 har räknat ut som egenförbrukning, alltså 41 936 kWh. Det 

betyder att övriga 1 676 kWh som produceras räknas som det överskott som 

förs ut på nätet. Överskottsmängden blir på så vis ungefär 4 procent av den 

totala produktionen. Då det är vanligast att ett avtal skapas räknas en ersättning 

på 2,7 öre/kWh för överskottet, den siffran antas i det här fallet gälla i samtliga 

år. I tabell 8 presenteras indata för nuvärdesmetoden och i tabell 9 finns en 

sammanställning av resultatet. Resultatet anges både med och utan bidrag samt 

med eller utan elcertifikat. Investeringen blir under den beräknade perioden inte 

lönsam, varken med eller utan bidrag. Fullständig tabell finns i bilaga C. 

Samtliga kostnader är angivna exklusive moms. 
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Tabell 8. Indata nuvärdesmetoden. 

Indata nuvärdesmetoden 

Elförbrukning 230000 kWh/år Rörlig elpris 0,641 kr/kWh 

Produktion 43610 kWh/år Effektavgift 57270 kr/år 

Köpt el 188064 kWh/år Fast nätavgift 9640 kr/år 

Överskott 1674 kWh/år Ersättning överskott 0,027 kr/kWh 

Degradering 0,5 %/år Inköpskostnad -548092 kr 

Kalkylränta 4 % Installationskostnad -156800 kr 

Elprisökning 2,5 % Total investering -704892 kr 

Livslängd 25 år 
Investering med 

bidrag -493425 kr 

Underhåll 3991 kr/år   

 

Tabell 9. Sammanställning av resultatet från nuvärdesmetoden. 

Resultat nuvärdesmetoden 

Elcertifikat under 15 år 22 800 kr 

Nuvärde -277 550 kr 

Nuvärde med bidrag -66 082 kr 

Nuvärde med bidrag och 

elcertifikat 
-43 282 kr 

 

När payoff-tiden för den här anläggningen beräknas antas samma underhålls-

kostnad kvarstå då ytterligare byten av komponenter kommer krävas efter 25 år. 

Inkomster från elcertifikat är inte medräknat vid dessa bedömningar. Med 

bidrag blir payoff-tiden 31 år och utan bidrag 60 år, se figur 22 och 23 nedan. 



En hållbar framtid med solceller för 

Ljusdalshem - Solcellens betydelse i 

dagens samhälle samt projektering av en 

solcellsanläggning för elproduktion på 

ett flerbostadshus   

Sofie Nordgren   

Resultat 

2017-06-13 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

45 

 
Figur 22. Payoff-tiden med bidrag 

 
Figur 23. Payoff-tiden utan bidrag. 

5.4.1 Lönsamhet vid optimal lutning och riktning 

I tabell 10 nedan presenteras lönsamheten när den optimala riktningen  

respektive lutningen tillämpas. Andelen överskott antas vara detsamma som vid 

tidigare beräkningar, alltså 4 procent. Det har visat sig att om anläggningen 

hade både optimal riktning och lutning skulle ett positivt nuvärde fås om 

bidraget inkluderas, och därmed skulle investeringen vara lönsam.   
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Tabell 10: Nuvärde vid optimal lutning respektive riktning. 

Optimal: 
Produktion 

[kWh]  

Egenförbruk-

ning [kWh] 

Överskott 

[kWh] 

Nuvärde 

[kWh] 

Nuvärde 

med bidrag 

[kr] 

Nuvärde med 

bidrag + 

elcertifikat 

Riktning 45 600 43 776 1 824 -254 390 -42 923 -20 123  

Lutning 46 900 45 024 1 876 -238 702 -27 235 -4 435  

Riktning + 

lutning 
50 100 48 096 2 004 -200 086 11 382 34 162  

 

5.5 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys utförs för att variera elpriset då det har stor inverkan på 

resultatet. Hur elpriset kommer förändras i framtiden är svårt att förutsäga, 

därför är det intressant att se hur förändringen skulle påverka resultatet. För 

detta arbete har en ökning med 2,5 procent per år antagits vilket har visat sig 

resultera i en investering som inte är lönsam. Enlig figur 24 nedan går det att 

utläsa att om energiprisökningen skulle ligga över 3,5 procent per år skulle 

investeringen med bidrag bli lönsam. För lönsam investering utan bidrag skulle 

däremot en energiprisökning på över 6 procent krävas. 

Figur 24. Nuvärdets variation för olika elprisökningar i procent.  

Vid beräkningarna har en degradering på 0,5 procent per år tagits med. Skulle 

modulerna efter 25 år producera lika mycket som vid installationsåret skulle det 

räcka med en elprisökning över 3 procent för att investeringen med bidrag 

skulle vara lönsam. Investeringen utan bidrag skulle då bli lönsam om elpriset 

ökade med minst 5,5 procent, se figur 25 nedan. 
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Figur 25. Nuvärdets variation för olika elprisökningar i procent utan degradering. 
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6 Diskussion 
Fastigheten lämpar sig bra för en solcellsanläggning baserat på det 

förbrukningsmönster som antas råda. Fastigheten är delvis ett trygghetsboende 

men det finns även flertalet kontorslokaler och det bedrivs en resaturang på 

bottenvåningen. I de mindre byggnaderna finns en förskola och en butikslokal.  

Dessa verksamheter är i störst rörelse dagtid vilket innebär att det är stor 

förbrukning när solen lyser och genererar el. Genom att anläggningen är 

fördelad både åt sydväst och sydöst fås ett stort produktionsspann över dagen.  

Själva byggnaden har dock inte de optimala förutsättningarna för en 

solcellsanläggning, dels på grund av att inget av dess tak står i söderläge och då 

det är många olika takpartier på olika höjder är de tillgängliga ytorna få. 

Den optimala lutningen för respektive tak som programmet PV-GIS Solar 

Electricity Uitility tagit fram stämmer bra överrens med vilket som är den 

optimala lutningen enligt figur 7 i avsnitt 2.7.1, alltså någostans omkring 40°.  

Skulle modulerna monteras i den optimala vinkeln skulle alltså en större 

elproduktion fås. Då en större luftspalt uppstår mellan tak och modul ökar 

modulernas vindkänslighet, den stora modulytan ger vinden stor kraft vilket är 

en av anledningarna till att en för stor luftspalt inte är bra. Den merkostand som 

en uppvinkling medför är så pass stor att det är svårt att få någon vinst med det 

trots mer produktion. Som en jämförelse kan de 6,6 procent produktionsökning 

som uppstår jämföras med en merkostnad vid montage på kanske 30 procent, 

det krävs alltså många soltimmar för att tjäna igen ett sådant montage. 

Ytterligare en nackdel med uppvinklade moduler är att de måste sitta en bit 

ifrån varandra för att undvika skuggning från modulerna framför, detta skulle 

leda till att färre antal kan användas på den tillgängliga takytan och 

produktionen blir på så vis lägre. Fördelarna med uppvinklade moduler slås på 

så vis ut av nackdelarna och ses inte som ett alternativ i detta fall, skulle det 

finnas möjlighet att placera anläggningen på marken hade den optimala vinkeln 

kunnat uppnås. 

Om hela anläggningen var placerad mot söder med nuvarande taklutning skulle 

en produktionsökning fås, dock skulle denna inte vara lika stor som den ökning 

som blev med den optimala lutningen med de nuvarande riktningarna. Av det 

resultatet går det att konstatera att lutningen på modulerna har stor betydelse på 

produktionen, att modulerna är placerade åt söder är inte det enda som krävs för 

att nå optimal produktion. För att uppnå optimal produktion måste modulerna 

även ha den optimala vinkeln, den produktionsökning som fås vid den 

tillämpningen är relativt stor enligt simuleringarna som gjorts i 

beräkningsprogrammet. Att hela anläggningen skulle placeras mot söder är 

dock inte möjligt i detta fall då endast taken kan användas. Skulle 
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markplacering vara möjlig och skuggfaktorerna vara små skulle det kanske vara 

ett övervägande alternativ då produktionsökningen visat sig vara så pass stor.  

Enligt figur 21 är det svårt att tro att ett produktionsöverskott skulle inträffa, 

dock är siffrorna i diagrammet presenterade månadsvis vilket gör att en timmes 

överskott inte skulle synas. En solig sommardag kan det dock uppstå ett litet 

överskott vilket tas med i de ekonomiska beräkningarna. Då en försäljning av 

den eventuella överskottselen inte är av intresse och den ersättning som fås för 

det som skickas ut på nätet är minimal skulle alternativa 

användningsmöjligheter för överskottet kunna ses över. Ett litet överskott är 

inte så användbart till andra tillämpningar men det kan ändå vara intressant att 

fundera över vad ett större överskott skulle kunna användas till, även om det är 

rätt osannolikt att det uppstår. Eftersom det är sommartid som det är mest 

sannolikt att ett överskott uppstår skulle komfortkyla kunna vara ett alternativ, 

som alltså kan drivas av solel de dagar då det är mycket sol. På förskolan finns 

det kyla som skulle kunna drivas av överproduktionen av solel sommartid. 

Ytterligare ett miljömål som Ljusdals kommun har är att bygga två 

laddstationer tillgängliga för allmänheten, kanske skulle möjligheterna att 

placera en av dessa stationer i anslutning till denna fastighet kunna ses över. 

Skulle laddningen ske direkt med likström från solcellerna skulle ännu mer el 

kunna fås ut på grund av minskade förluster. De soldrivna laddningsstolparna 

kan då behöva kompletteras med annan el då bilarna används året om och det 

förekommer tillfällen när solen inte räcker till. Detta alternativ gör att 

förnybarheten visualiseras två gånger vilket skulle se väldigt bra ut för Ljusdals 

Kommun, som strävar mot att bli en miljökommun. Andra möjliga alternativ 

skulle kunna vara en utökad utomhusbelysning med LED i närområdet för att 

skapa större trygghet och trivsel. Solcellerna skulle även kunna driva 

belysningen i källaren, där finns det inga fönster så dagsljuset går inte att nyttja 

utan belysning krävs oavsett tidpunkt för vistelsen. Det finns även möjlighet att 

lagra eventuellt överskott som uppstår i form av batterilagring vilket skulle 

utöka möjligheten att driva belysningen kvällstid. 

Den formel som används vid produktionsberäkningen ger en något högre 

produktionsmängd än vad de två program som används ger. En av 

anledningarna  är att programmen räknar på en annan globalstrålning, den karta 

som SMHI har publicerat är inte tillräckligt detaljerad för att ge det exakta 

värdet. I programmet PV*SOL premium 7.5 framgår det att globalstrålningen 

räknas som 871 kWh/m
2
. Skulle den siffran användas i formeln skulle  

produktionen hamna omkring 42 000 kWh. Värdet 871 kWh/m
2
 baserar 

programmet efter angivna koordinater för Ljusdal. Vid produktionsberäkningen 

i PV-GIS Solar Electricity Uitility finns det flera faktorer som bidrar till en 

mätosäkerhet. Förlusterna ska anges och de är inte helt kända vilket gör att ett 

värde antas till 4 procent. Modultyp valdes till kristallin kiselsolcell så exakt 

vilken typ anges inte. Programmet räknar med en globalstrålning på 970 
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kWh/m
2
 vilket är högre än det värde som PV*SOL premium 7.5 räknar med. 

Dessa faktorer kan vara orsakerna till varför årsproduktionen i programmet PV-

GIS Solar Electricity Uitility blev något högre jämfört med PV*SOL premium 

7.5. 

Fastigheten har en väldigt hög årförbrukning, det kan delvis förklaras med att 

den restaurang som bedrivs förmodligen drar mycket el. Den årsförbrukning 

som beräkningarna baseras på är 75 procent lägre än den nuvarande, men exakt 

hur stor förbrukningsminskning de planerade åtgärderna medför är svårt att 

förutsäga. Då dessa åtgärder troligtvis ligger ganska snart i tiden skulle med 

fördel nya beräkningar kunna utföras när förbrukningsminskningen är känd. 

Genom att få en mer säker förbrukningssiffra fås mer rättvisa siffror både 

avseende effektavgift och överskottsproduktion. En lägre förbrukning kan leda 

till att maxeffekten sänks vilket gör att effektavgiften blir billigare och ett annat 

resultat fås. Det finns fler åtgärder som skulle kunna minska fastighetens 

elförbrukning, ett exempel är det tidigare nämnda förskolan där det finns en 

ventilationsanläggning som skulle behöva uppgraderas med nya energi-

besparande aggregat.  

Lönsamheten är en svår kalkyl att utföra där resultatet kan skilja sig enormt från 

hur verkligheten kommer se ut. Det är väldigt många parametrar som antas, där 

elprisförändringen är något som är svårt att förutse samtidigt som den har stor 

betydelse för resultatet. Enligt figur 24 skulle det räcka med en elprisökning på 

3,5 procent för att nå lönsamhet när investeringsbidraget är medräknat. Denna 

ökning i procent anses vara rimlig, så det råder ändå stora möjligheter att 

anläggningen blir lönsam i slutändan. Det nuvarande abonnemanget som 

beräkningarna är baserade på går ut vid årsskiftet, därefter kommer ett nytt avtal 

med nya priser skapas. Stora prisförändringar kan ha stor påverkan på hur den 

årliga besparingen för anläggningen kommer se ut.   

Priset för solcellsmoduler och montagematerialet har stora chanser att minska 

ytterligare med tanke på den utveckling som pågår med effektivare 

tillverkningsprocesser och nya intressanta material som används. Det råder även 

stor sannolikhet att installationskostnaderna fortsätter sjunka då installationerna 

sker effektivare och konkurrensen stiger. Då det diskuteras mycket om dessa 

kostnadsminskningar finns det troligtvis många potentiella köpare som avvaktar 

med en investering tills priserna stabiliserat sig. 

Om det är ekonomiskt fördelaktigt eller inte att ansöka om elcertifikat är något 

som beror på anläggningens storlek. Kostnaden för rapporteringsprogrammet, 

utrustningen samt installationskostnaden kan ses som en för kostsam 

investering för en småskalig anläggning. Priset för elcerifikat har stora 

variationer och har på senare år minskat vilket gör att vinsten inte blir särskilt 

stor trots att denna anläggning är relativt stor.  
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Det ekonomiska stödet som kan fås för investeringen är något som kommer ha 

stor påverkan på lönsamheten. Dock är väntetiden för godkännande av bidrag 

alldeles för lång idag och om ansökan behandlas sent på året finns en risk att de 

avsatta pengarna för bidrag redan är förbrukade. Då Sverige jobbar mycket mot 

att utöka mängden förnybar energi råder det stora möjligheter att den mängd 

pengar som avsätts varje år för solcellsbidrag ökar om några år. Om bidragen 

ökar och ansökningarna behandlas snabbare kanske fler människor väljer att 

investera i solceller.  

Vid nuvärdesberäkningen med produktionen vid de optimala förhållandena, 

både riktning och lutning, visade det sig att en investeringen med bidrag blev 

lönsam under den antagna livslängden på 25 år. Resultatet visar hur viktigt det 

är med rätt riktning och lutning för att nå lönsamhet. Detta resultat är något att 

ta med sig vid val av placering vid kommande solcellsanläggningar. Vid nästa 

investering bör anläggningens placering väljas med omsorg. 

Trots att det inte alltid är en lönsam investering att installera solceller kanske de 

fördelar som finns avseende miljöpåverkan är en övervägande faktor. 

Energiåterbetalningstiden för solceller är inte alls lång och  den 

koldioxidbesparing som räknats fram per år har visat sig vara stor. Troligtvis är 

det just storleken på koldioxidbesparingen som får människor att förstå hur bra 

solceller är, för ökad förståelse är det nog viktigt att den siffran refererar till 

något mer greppbart. 
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7 Slutsatser 
Sverige är ett land som lämpar sig bra för solcellsanläggningar då den instrålade 

effekten är väldigt stor på de flesta platser, allra mest längst kusten. Mängden 

installerade solcellsanläggningar ökar för varje år som en konsekvens av det 

minskade modulpriset i kombination med de bidrag som finns att tillgå idag. 

Att framtidens elpris ser ut att stiga är en annan faktor som leder till att fler 

intresserar sig för att välja solel. Denna trend ses som något väldigt positivt för 

miljön då solen är den renaste energikällan som finns.  

Fastighetens förbrukningsmönster lämpar sig bra för en solcellsanläggning då 

verksamheterna bedrivs dagtid och det är då solcellerna genererar el. Alla 

tillgängliga takytor är utnyttjade vid projekteringen och ändå täcker produktion-

en endast en liten del av den årsförbrukning som råder. 

Den monokristallina kiselmodulen som anses som en lämplig modul för den här 

anläggningen har ett homogent utseende med en svart ram. Då denna 

anläggning kommer att fungera som en referensanläggning i Ljusdal är det 

väldigt positivt att det blev en stilren modul som anses tilltalande 

utseendemässigt. 

Produktionsmässigt skulle det löna sig att vinkla upp panelerna till en vinkel 

omkring 40° men då det medför mycket fler nackdelar än vad det ger fördelar är 

det inte ett alternativ i detta fall. De bästa förutsättningarna med de aktuella 

förhålladena är alltså att använda den befintliga taklutningen och takriktningar.  

Investeringen i solcellsanläggningen är inte lönsam för den livslängd på 25 år 

som antagits. För en lönsam investering skulle bidragets storlek behöva vara 

större i kombination med en stor elprisökning. Utifrån den framräknade payoff-

tiden är det lätt att dra en slutsats om att en investering utan bidrag aldrig 

betalar igen sig själv om inte elpriset ökar mycket. Skulle solcellerna istället ha 

en livslängd på 30 år, vilket anses vara möjligt, skulle investeringen med bidrag 

betala igen sig själv ungefär samtidigt som modulerna behöver bytas ut. Då 

denna anläggning ska fungera som en referensanläggning och även få 

Ljusdalshem att framstå som ett företag med miljötänk kan en investering bli av 

trots att den ekonomiska livslängden överstiger den tekniska livslängden.  

Med dagens forskning ser framtiden ljus ut för solcellsmarknaden, 

inköpskostnaderna har stora chanser att minska ytterligare vilket ökar 

förutsättningarna för lönsamma investeringar. Med en kombination av en 

minskad inköpskostnad, ett ökat elpris och en högre effektivitet kommer 

solceller så småningom bli ett vanligare och mer attraktivt sätt att producera 

förnybar el.  
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7.1 Förslag på vidare forskning 

En energikartläggning skulle med fördel kunna utföras på fastigheten för att ta 

reda på vart de stora förbrukningarna sker samt se vilka möjliga åtgärder som 

finns för att minska förbrukningen. En lägre elförbrukning skulle göra att 

solcellerna täcker upp mer och mindre el behöver köpas in, på så vis skulle 

troligtvis en mer lönsam anläggning fås. 

En sak som skulle kunna ses över är batterilagring för det producerade över-

skottet, i och med att nya tekniker utvecklas kanske batterilagring i framtiden är 

ett mer attraktivt alternativ. Det skulle vara intressant att undersöka både 

batterilagring i bilar samt alternativa laddningsmodeller. 
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