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Sammanfattning 
Denna förstudie utreder om en solcellsanläggning kan vara ett alternativ för Wången 
både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Wången är ett nationellt 
utbildnings- och utvecklingscentrum för hästsport beläget i Jämtlands län. Principen för 
hur solceller fungerar och grundläggande faktorer som påverkar solcellers elproduktion 
beskrivs. Förstudien beskriver även översiktligt vilka in- och utflöden av materia och 
energi som solceller orsakar under deras livscykel.  
 
Förstudien dimensionerar och beräknar den förväntade elproduktionen för tre olika 
takplaceringar på Wången med tre olika monteringslösningar. Elproduktion beräknas i 
datorprogrammet PVGIS och jämförs med Wångens elförbrukning. Ekonomiska kalkyler 
visar investeringskostnad och payback-tid för respektive alternativ. Förstudien jämför 
även emissionsfaktorer som orsakas av elproduktion av solceller och andra 
elproduktionsslag. 
 
Slutsatsen är att elproduktionen per installerad toppeffekt skiljer sig relativt lite mellan 
de olika alternativen. Payback-tiden är mellan 14-20 år utan bidrag. Jämförelsen mellan 
emissionsfaktorer indikerar att elproduktion med solceller orsakar lägre 
emissionsfaktorer än marginalel (kolkraft) men högre emissionsfaktorer än medelel 
(huvudsakligen vattenkraft).  
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Abstract 
This study investigates whether a photovoltaic system may be an option for Wången 
both from an economic and environmental perspective. Wången is a national training 
and development center for equestrian located in Jämtland. The principle of how solar 
cells work and fundamental factors that affect power generation by solar cells are 
described. The study also describes briefly the inflow and outflow of matter and energy 
that solar cells causes throughout their lifecycle. 
 
The study calculate the dimensions and the expected electricity production for three 
different locations at Wången with three different mounting solutions. Electricity 
generation is calculated in the computer program PVGIS and compared with Wångens 
electricity consumption. Economic calculations show investment cost and payback time 
for each option. The study also compares emission factors from power generation from 
solar cells and other power generation types. 
 
The conclusion is that electricity production per installed peak power differs relatively 
little between the different options. Payback time is between 14-20 years without 
subsidies. The comparison of emission factors indicate that the production of electricity 
by photovoltaic cells causes lower emission factors than marginal electricity (coal 
power), but higher than electricity mix emission factors (mainly hydropower). 
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1 Introduktion 
I dagens moderna samhälle förbrukas stora mängder elektricitet (i dagligt tal el) för att 
täcka de behov som människan har tillskansat sig. Byggnader som måste värmas upp 
alternativt kylas ner, mängder av maskiner som underlättar vardagen och belysningar 
som bidrar till att vi kan vara aktiva även när det naturliga ljuset inte räcker till, är bara 
några exempel på olika användningsområden för elektricitet. Produktion av all denna 
elektricitet kan medföra allvarliga konsekvenser för miljön, beroende på produktionsätt. 
Förbränning av fossila bränslen leder till klimatförändringar och diverse luftföroreningar, 
vattenkraft leder till störningar av ekosystem och kärnkraft leder till ett radioaktivt avfall 
som kräver slutförvaring under hundratusentals år framöver. 
 
Solkraft, att producera el med hjälp av solenergi, har på senare tid setts som en möjlig 
dellösning till att reducera problemen som alstras av dagens elproduktion. Under en 
tidsperiod av 20 dagar mottar jordklotet totalt lika mycket solenergi som den energi som 
finns lagrat som fossila bränslen. En del av denna solenergi har möjlighet att tillvaratas 
och omvandlas till elektricitet genom solceller. Solceller har funnits på marknaden i över 
40 år men har tidigare begränsats av höga kostnader och deras behov av reservel när 
solen inte skiner. (Davis & Masten, 2009) 
 
Wången, som är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för hästsport beläget i 
Jämtland, planerar att installera en solcellsanläggning för elproduktion för att kunna 
reducera sina energikostnader och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna förstudie är att utreda om en solcellsanläggning kan vara ett alternativ 
för Wången både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

1.2 Mål 
Målet med denna förstudie är att kunna ge en rekommendation till Wången om de bör 
investera i en solcellsanläggning. 

1.3 Avgränsning 
I denna förstudie avgränsas typ av solceller till kristallina kiselsolceller. Den ekonomiska 
kalkylen avgränsas till payback-metoden. De emissionsfaktorer som orsakas av 
elproduktion avgränsas till koldioxidekvivalenter (CO2-eq), kväveoxider (NOx) och 
svaveldioxid (SO2). 
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1.4 Metod 
För att studera Wångens förutsättningar inför en installation av solcellsanläggning och 
anläggningens nuvarande elförbrukning genomfördes ett studiebesök på Wången där 
anläggningschef Conny Erlandsson intervjuades. Dokument rörande Wångens 
miljöpolicy, miljömål och nyckeltal har studerats. 
 
En litteraturstudie av främst böcker och vetenskapliga artiklar har genomförts för att 
studera vilka faktorer som påverkar graden av elproduktion hos solceller och även vilka 
typer av solceller som finns, hur de fungerar och vilka energi- och materialflöden de 
skapar under sin livscykel. 
 
Priser och faktorer som påverkar dimensionering för solcellsanläggningar har inhämtats 
från de lokala leverantörer JN Solar och Innosund AB. För att räkna ut hur mycket el en 
solcellsanläggning på Wången kan producera har dataprogrammet PVGIS använts. 
Ägaren av elnätet (Jämtkraft) anslutet till Wången har intervjuats för att utreda om en 
solcellsanläggning kan anslutas till elnätet och om nätägaren har intresse av att köpa in 
eventuell överskottsel. Information om finansieringsstöd har sökts hos webbaserade 
källor och genom en intervju med Länsstyrelsen Jämtland. 
 
För att kunna jämföra skillnaden på emissionsfaktorer mellan solceller och andra 
elproduktionsslag under deras livscykel har värden från olika livscykelanalyser 
inhämtats.  
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2 Bakgrund 

2.1 Wången 
Wången är ett nationellt utbildnings- och utvecklingscentrum för hästsport beläget i 
Krokoms kommun, Jämtlands län. Skolan bedriver gymnasieutbildning med inriktning 
på travsport alternativt islandshästar, yrkesutbildning till hovslagare alternativt 
hästskötare och universitetsutbildning till hippolog. På anläggningen, som har drygt 100 
hästar, finns förutom skolbyggnad med tillhörande ridhall även stall, travbanor, ridplan, 
hästklinik och elevhem. Wången bedriver även hotell- och konferensverksamhet med 
tillhörande värdshus. (Wången, i.d.a) En karta över Wången visas i bild 1 där 
anläggningens byggnader och hästbanor är utmärkta med nummer. 
 

 
 
 
1. Värdshus 
2-3. Logi/konferens 
4. Stall 
5. Skolhus/ridhall/hovslageri 
6. Stall 
7. Ridväg 
8. Ridplan 
9-12. Hästbanor 
13. Elevbostäder 
14. Uthyrningsstugor 
  
 
 

2.1.1 Wångens miljöarbete 
Wången arbetar aktivt med miljöfrågor på deras anläggning. Enligt Wångens miljöpolicy 
ska: 
 
“Wången AB ska i sitt arbete med utbildning, evenemang och konferensverksamhet 
bidra till en hållbar utveckling på naturens villkor. Wången ska följa tillämplig 
miljölagstiftning och andra miljökrav. Vårt miljöarbete karaktäriseras av ständigt 
förbättrad miljöprestanda.” (van den Brink, 2012a) 
 
För att uppfylla miljöpolicyn använder Wången övergripande- och detaljerade miljömål. 
De övergripande miljömålen ska visa riktning för miljöarbetet och är uppdelade på tre 
olika delar: 
 

        Bild 1. Karta över Wången (Wången, i.d.b) 
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1. Minskad mängd avfall - förbättra sopsortering och materialåtervinning 
2. Hållbar utveckling - minskad energiförbrukning och minskade utsläpp av 

växthusgaser 
3. Ökad miljökunskap - ökad kunskap och miljöengagemang. 

 
De detaljerade miljömålen ska vara konkreta och mätbara där varje mål har en ansvarig 
medarbetare och ett datum när målet planeras att vara genomfört. (van den Brink, 
2012b) Exempel på detaljerade miljömål är uppdatera sopbodar, införa nyckeltal för 
resor eller successivt byte till LED-lampor. Ett av de detaljerade miljömålen är att “ta 
fram budgetförslag till solceller på skolbyggnad” vilket är ett av syftena med denna 
förstudie. (van den Brink, 2014a) 
 

2.1.2 Wångens elförbrukning 
Wången förbrukar el i den dagliga verksamheten till främst uppvärming av byggnader, 
varmvatten och eldrivna maskiner. Den största delen av uppvärmningen sköts av fyra 
stycken bergvärmepumpar och ett par solfångare på ett elevhem och ett stall kopplade 
till ett flertal ackumulatortankar. När dessa system inte räcker till för uppvärmningen 
(främst under vintern) används dessutom elpatroner kopplade till samma 
ackumulatortankar. Enligt Anläggningschef Conny Erlandsson är några av 
bergvärmepumparna och solfångarna underdimensionerade. (Erlandsson, 2014) 
 
Wången har under den senaste åttaårsperioden förbrukat cirka 1 800 000 kWh el per år 
med undantag av år 2010 på grund av en sträng vinter vilket visas av den röda grafen i 
diagram 1 (van den Brink, 2014b). Trots Wångens aktiva miljöarbete med att försöka 
minska elförbrukningen på anläggningen bland annat genom installation av 
lågenergilampor och rörelsedetektorer ligger förbrukningen kvar på cirka 1 800 000 kWh 
per år. Enligt Conny Erlandsson, anläggningschef på Wången, kan detta bero på att 
uppvärmingsbehovet av byggnader är konstant och ett ökat användande av elektriska 
apparater såsom mobiltelefoner och datorer. Wången avläser elförbrukningen endast 
på en punkt på anläggningen vilket gör det omöjligt att avgöra skillnader på 
elförbrukningen mellan byggnader och system. (Erlandsson, 2014) 
 
Wången använder Jämtkraft som elleverantör och den totala elkostnaden per år för 
Wången visas av de blåa staplarna i diagram 1 (van den Brink, 2014b). Under den 
senaste åttaårsperioden har kostnaden per kWh ökat från 0,72 kr/kWh år 2006 till 0,93 
kr/kWh år 2013 med en topp år 2011 på 1,10 kr/kWh (Bilaga 1). 
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Diagram 1. Elförbrukning och elkostnad för Wången 2006-2013 (van den Brink, 2014b) 

Elförbrukning per månad på Wången skiljer sig beroende på årstid och grad av aktivitet 
på anläggningen. Under vinterhalvåret förbrukas stora mängder el främst till uppvärming 
av byggnader men även det faktum att verksamheten på Wången är som störst under 
terminstid (september-maj) bidrar till en ökad förbrukning. Under sommarmånaderna 
(juni-augusti) står elevhemmen tomma och verksamheten på anläggningen minskar 
vilket bidrar till en sänkt elförbrukning samtidigt som byggnaderna inte behöver lika 
mycket uppvärming. Diagram 2 visar elförbrukningen per månad på Wången under år 
2013. Den högsta förbrukningen skedde under januari månad på 271 370 kWh och den 
lägsta i juli månad på 66 846 kWh. (Erlandsson, 2014) (Bilaga 2) 
 

 
Diagram 2. Elförbrukning per månad Wången 2013 (Erlandsson, 2014) 



 6 

2.2 Solenergi 
Solenergi är den energi som når jorden genom solinstrålningen. På olika latituder 
varierar energimängden i solinstrålningen genom att solens strålar måste passera olika 
långt genom jordens atmosfär innan de når marken. Atmosfären både reflekterar och 
absorberar en del av energin i solstrålningen och desto längre strålarna måste färdas i 
atmosfären desto mer energi hinner de förlora. Vid ekvatorn infaller solinstrålningen 
nära vinkelrätt mot marken vilket leder till att färden genom atmosfären blir som kortast 
och energimängden som når marken som störst. (Zinko, i.d.) 
 
Sveriges landyta mottar totalt runt 360 000 TWh per år men solinstrålningen varierar 
mellan 800 kWh/m2 i norra Norrland till 1 000 kWh/m2 i södra Sverige per år på 
horisontella ytor vilket visas i bild 2. Motsvarande värde för Saharaöknen vid ekvatorn är 
3 400 kWh/m2. (Sidén, 2009) 
 

 
Bild 2. Solinstrålning per år i Sverige (SMHI, 2009)   

 
Även årstiden och tid på dygnet påverkar energimängden i solinstrålningen. Under 
sommarhalvåret i Sverige står solen som högst och är uppe som längst vilket leder till 
högre solinstrålning än under vinterhalvåret då solen står som lägst och är uppe kortast 
tid. (Areskoug, 2012) Skillnaden i solhöjden (vinkeln mellan horisontplanet och solen) 
för den 21 juni (sommarsolståndet) respektive 21 december (vintersolståndet) för 
Wången visas i diagram 3. (PVGIS, 2012a)  
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Diagram 3. Solhöjd 21 juni respektive 21 december för Wången (PVGIS, 2012a) 

 
Energimängden i solinstrålningen som träffar en yta är beroende av vinkeln på denna 
yta i förhållande till solinstrålningen. Om solinstrålningen träffar vinkelrät mot en yta blir 
energimängden högre per ytenhet än om samma strålning träffar en yta snett vilket 
visas i figur 1. (Areskoug, 2012) 
 

 
Figur 1. Solinstrålning fördelning på ytor med vinkelrät och snett infall (Areskoug, 2012) 

 
Den solinstrålning som färdas rakt igenom atmosfären innan den når jordytan kallas för 
direktstrålning. En del av solinstrålningen bryts och sprids i atmosfären av vattenånga 
och andra partiklar innan den når jordytan och kallas för diffusstrålning. Diffusstrålning 
betecknar även solstrålar som har reflekterats av mark, vatten eller andra objekt. 
Summan av direktstrålning och diffusstrålning benämns totalinstrålning som också 
kallas globalinstrålning. I Sverige är andelen diffusstrålning i genomsnitt nära hälften av 
totalinstrålningen under ett år. Men skillnaden är markant mellan sommaren med en 
andel på runt 20 procent diffusstrålning och vintern med en andel upp till 80 procent. 
(Sidén, 2009) 
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Alla dessa faktorer (latitud, solhöjd, direktstrålning, diffusstrålning) påverkar 
fördelningen av energimängden i solinstrålningen under året. Diagram 4 visar den 
procentuella fördelningen per månad för en yta vinklad 45 grader mot söder. Värdena är 
genomsnittliga för Sverige. (Sidén, 2009) (Bilaga 3) 
 

 
Diagram 4. Energimängd i solinstrålning (Sidén, 2009) 

 

2.3 Solceller 

2.3.1 Principen för solceller 
Solceller förvandlar solljusets energibärare fotoner till elektrisk energi. Solceller 
tillverkas oftast i kvadratdecimeter stora plattor. Plattorna är uppbyggda av en tunn 
skiva av material, vanligtvis kisel (Si), som har en elektrisk kontakt (metallskikt) på 
vardera sida. På framsidan som ska riktas mot solen är den elektriska kontakten 
utformad som ett galler för att solstrålarna ska kunna nå den tunna skivan av kisel. 
Kiselskivans kemiska egenskaper är ändrade, genom så kallad doping, så att det bildas 
två skikt med olika ledningstyp. I vanliga fall har kisel fyra elektroner i sitt yttersta 
elektronskal (valenselektroner). Det övre kiselskiktet i en solcell som är n-dopat 
innehåller även atomer med fem valenselektroner (vanligtvis fosfor) medan det undre 
skiktet som är p-dopat innehåller atomer med tre valenselektroner (vanligtvis bor). 
Genom tillskott av energi från solstrålningens fotoner kan de femte valenselektronerna i 
det övre skiktet förflyttas in i det undre skiktet och fylla ut de tomma hål där det bara 
finns tre valenselektroner. Detta leder till att det övre skiktet blir positivt laddat medan 
det undre skiktet blir negativt laddat och det bildas en elektrisk spänning på cirka 0,5 
volt mellan skikten. Denna spänning kan genom de elektriska kontakterna på vardera 
sida av kiselskivan tillvaratas som en elektrisk ström. I praktiken seriekopplas flera 
solceller för att erhålla önskad spänning och kapslas in i en solcellsmodul även kallad 
solcellspanel. (Areskoug, 2012) Figur 2 visar en solcell i genomskärning. 
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Figur 2. Solcell i genomskärning (Areskoug, 2012) 

 

2.3.2 Effekt och temperaturpåverkan 
Effekten hos en solcell mäts genom ett internationellt standardiserat förfarande där 
effekten hos solinstrålning är 1 000 W/m2 och temperaturen hos solcellen är 25 ̊C. Den 
infallande vinkeln på solinstrålningen genom atmosfären i förhållande till marken ska 
motsvara cirka 48 ̊. Effekten anges i Watt toppeffekt (Wp). Verkningsgraden (kvoten 
mellan genererad elenergi och energin hos solinstrålningen) i en solcell varierar 
beroende på vilket material den är tillverkad av. (Boyle, 2004)  
 
Mängden el som produceras av solceller är beroende av faktorer som verkningsgrad, 
energimängd i solinstrålning, vinkel i höjd och sidled med mera. Även den omgivande 
temperaturen påverkar effekten hos solceller. En högre omgivande temperatur leder till 
att solcellen får en högre arbetstemperatur vilket i sin tur leder till att effekten minskar i 
solcellen. Korrelationen mellan effekt och temperatur skiljer sig mellan olika 
solcellstyper men även på hur och var de är monterade. (Skoplaki & Palyvos, 2009) 
Jämtkrafts solcellsanläggning på huvudkontoret i Östersund visar på en minskad effekt 
på 0,5 procent per ökad grad (Celsius) på temperaturen. Enligt Jämtkraft producerar 
anläggningen som mest el vid kalla och soliga dagar på vårvintern. (Juhlin, 2014) 

2.3.3 Typer av solceller 
De solceller som används idag består till cirka 90 % av kristallina kiselbaserade 
solceller som har funnits längst på marknaden och utvecklades först för användning i 
rymden. Dessa delas in i mono- och polykristallina solceller. Andra typer av solceller är 
tunnfilmsceller, nanostrukturerade celler och tandemceller. (Sidén, 2012) 
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2.3.3.1 Monokristallina  
I monokristallina solceller sitter atomerna i perfekt symmetri i den dopade kiselskivan 
och detta ger en relativ hög verkningsgrad på runt 15 %. Solcellerna har en lång 
livslängd på minst 25 år men är dyra att tillverka till följd av långsamma och 
energikrävande tillverkningsprocesser. (Sidén, 2012) 

2.3.3.2 Polykristallina  
I polykristallina solceller är atomerna mindre symmetriskt ordnade vilket ger en något 
lägre verkningsgrad i jämförelse med monokristallina solcellerna på runt 11 %. 
Tillverkningskostnaden är dock lägre samtidigt som livslängden är lika lång som 
monokristallina solceller. (Sidén, 2012) 

2.3.3.3 Tunnfilmsceller  
I tunnfilmsceller är en glasskiva täckt av ett mycket tunt lager aktivt material (5 
mikrometer) i jämförelse med de kristallina solcellerna (200 mikrometer). Tre olika 
material finns på marknaden för närvarande: amorft kisel (aSi), kadmium tellurid (CdTe) 
och koppar indium gallium diselenid (CuInGaSe2). Tunnfilmsceller kan tillverkas till en 
lägre kostnad än kristallina solceller men samtidigt är verkningsgraden lägre (6-10 %) 
och livslängden är osäker. (Sidén, 2012) 

2.3.3.4 Nanostrukturerade celler 
Nanostrukturerade solceller, även kallade Grätzelceller, förväntas bli nästa generation 
av solceller. Solcellen är uppbyggd av två elektroder med en elektrolyt emellan. 
Nanostrukturerade solceller förväntas få mycket låga tillverkningskostnader och en 
verkningsgrad på 7-10 %. (Sidén, 2012) Men mer forskning behövs för att bedöma 
livslängd och temperaturtålighet. (Areskoug, 2012) 

2.3.3.5 Tandemceller 
Tandemceller är uppbyggda av två eller flera skikt som tar upp alternativt släpper 
igenom solinstrålningens fotoner beroende på fotonernas energinivå. En foton som inte 
tas upp av det översta skiktet kan absorberas av nästa skikt och därmed blir den 
sammanlagda verkningsgraden högre. Tandemceller har dock en hög 
tillverkningskostnad. (Sidén, 2012) 
 

2.3.4 Val av solcellstyp för denna förstudie 
Kristallina kiselbaserade solceller är den typ som dominerar världsmarknaden för 
närvarande med en marknadsandel under 2013 på cirka 91 procent. I jämförelse med 
tunnfilmsceller som hade den näst största marknadsandelen på cirka 9 procent 2013 
(resterande solcellstyper har en ytterst marginell marknadsandel) har kristallina 
kiselbaserade solceller både högre verkningsgrad och säkrare livslängd men är dyrare 
att tillverka. (Mints, 2014) 
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2.3.5 Solcellers utveckling i Sverige 
De senaste åren har intresset för solceller ökat i Sverige, mycket tack vare lägre priser 
på solcellsmoduler och finansiella stödbidrag från staten. Under 2012 installerades 
solcellsanläggningar med en sammanlagd toppeffekt på 8,4 MWp vilket är en ökning 
med 90 procent jämfört med år 2011. Trots den markanta ökningen motsvarande den 
totala elproduktionen från solceller i Sverige 2012 endast cirka 0,01 procent av den 
totala elkonsumtionen. Mellan 2011-2012 sjönk priset på “nyckelfärdiga” 
solcellsanläggningar installerade på kommersiella byggnader med 36 procent. I priset 
för nyckelfärdiga anläggningar inkluderas priset för solcellsmoduler, montagesystem, 
växelriktare (som omvandlar den likström som solcellerna producerar till växelström) 
och kablar. Kostnad för montering och installation ingår även i priset för nyckelfärdiga 
anläggningar men drift och underhållskostnader är exkluderade. Diagram 5 visar 
utvecklingen för åren 2005-2012 för priser på elnätsanslutna nyckelfärdiga 
solcellsanläggningar med en toppeffekt över 10kW och sammanlagd installerad 
toppeffekt (MWp) per år. (Lindahl, 2013) (Bilaga 4) 
 

 
Diagram 5. Utveckling pris och installerad toppeffekt (Lindahl, 2013) 

2.3.6 Solcellers livscykel 
Trots att solceller ses som ett förnybart och miljövänligt alternativ till elproduktion 
förbrukas energi, främst under tillverkningen, och olika ämnen under solcellernas 
livscykel vilket kan leda till negativa effekter på miljö och människa. Livscykeln för 
solceller består i huvudsak av utvinning och förädling av råvaror, tillverkning, driftskede 
och avfallshantering. I detta avsnitt beskrivs översiktligt vilka in- och utflöden av materia 
och energi som solceller orsakar under dess livscykel. Beroende på typ av solceller 
finns det skillnader för respektive livscykel, men eftersom denna förstudie fokuserar på 
kristallina kiselsolceller diskuteras livscykeln för denna solcellstyp.  
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2.3.6.1 Utvinning och förädling av råvaror 
Utvinning och förädling av de olika material som behövs till en komplett solcellsmodul 
bidrar till förbrukning av energi och utsläpp av ämnen som har negativ påverkan på 
miljön. Sett till vikt består en kristallin kiselbaserad solcellsmodul i medeltal till största 
del av glas (74 %), aluminium (10 %), plast (6,5 %) medan 3 % består av själva 
solcellerna. Resterande material (zink, bly, koppar m.fl.) bidrar alla med mindre än 1 % 
av solcellsmodulens vikt. (Dubey, Jadhav & Zakirova, 2013) Glas, vars huvudingrediens 
är kiseldioxid, kräver stora mängder värmeenergi vid tillverkningen där dessutom bland 
annat koldioxid och svaveldioxid avges vid smältningen av ingredienserna (Linzander, 
i.d.). Tillgången på råvaran kiseldioxid får anses närmast obegränsad eftersom den 
finns i rikliga mängder i naturen i form av kvartssand och kvarts. (Tillman & Svensson, 
1993) Aluminium, som är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan, framställs av 
råvaran bauxit som torkas, krossas och renas i en energikrävande process (cirka 22 
000 kWh energi per ton aluminium). Processen avger även koldioxid. 
(Nationalencyklopedin, i.d.)  

2.3.6.2 Tillverkning 
De monokristallina kiselbaserade solcellerna tillverkas av kiseldioxid. Kiseldioxiden 
renas först i en ljusbågsugn till en halt av 99 procent rent kisel för att sedan renas 
ytterligare till “electronic grade” kisel med en halt på nästan 100 procent. Kislet smälts 
sedan för att det ska bli möjligt att framställa en stor kiselkristall med hjälp av den så 
kallade Czochralski-processen där en liten kiselkristall monterad på en stav doppas i 
det smälta kislet och bildar en större kristall upp till 15 cm i diameter och 1 m lång. I det 
smälta kislet tillsätts dopningsämnet bor. Polykristallina kiselsolceller tillverkas även det 
av “electronic grade” kisel där det smälta kislet får kristallisera i en form vilket inte är lika 
energikrävande som Czochralski-processen men kiselatomerna blir samtidigt mindre 
symmetriskt ordnade vilket försämrar verkningsgraden i solcellen. I nästa steg i 
tillverkningen sågas kristallen i tunna skivor (0,2-0,4 mm). Skivorna ytbehandlas sedan 
med syra eller alkali och dopas med fosfor på en sida av skivan. Därefter monteras de 
elektriska kontakterna av metall vanligtvis tillverkade av aluminium på fram- och baksida 
av skivan och därmed är själva solcellen färdig. Slutligen monteras solcellerna 
inkapslade i moduler med en ovansida av glas, en baksida av olika material såsom 
glas, aluminium, plast med mera och en ram vanligtvis av aluminium. (Tillman & 
Svensson, 1993)  
 
Tillverkningen, främst reningsprocessen, av kristallina kiselsolceller kräver stora 
mängder energi och beroende på hur denna energi är producerad kan det leda till 
emissioner av ämnen som har effekter på miljön. Det beräknas ta cirka 3-3,5 år innan 
solceller belägna i norra Europa har producerat lika mycket energi som krävdes för 
tillverkningen. (Dubey, Jadhav & Zakirova, 2013) 
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Tillverkningen av kristallina kiselsolceller kan leda till negativa hälsoeffekter på 
människor i omgivningen. Under reningsprocessen av kisel används det brandfarliga 
ämnet silan och under dopningsprocessen används de giftiga kemikalierna diboran och 
fosfin. Dessa ämnen hanteras inom elektronikindustrin under säkra och kontrollerade 
former men kan orsaka negativa hälsoeffekter vid en olycka. (Dubey, Jadhav & 
Zakirova, 2013) 

2.3.6.3 Driftskede 
Under driftskedet av solceller anses de farliga ämnen som en solcellsmodul innehåller 
ha en liten risk för läckage, dels för att modulen innehåller små mängder av dessa 
ämnen men även för att en solcellsmodul vanligtvis är vältätad. Driftskedet orsakar 
heller inga emissioner av miljöstörande ämnen. Däremot kan negativa effekter 
uppkomma av visuella störningar och eventuell markanvändning. Takmonterade 
solcellsanläggningar kräver ingen markanvändning men kan upplevas störande visuellt 
hos omgivningen. (Dubey, Jadhav & Zakirova, 2013) 

2.3.6.4 Avfall 
Avfall från elektronikprodukter är ett växande miljöproblem. För närvarande bidrar inte 
solcellsmoduler till någon stor andel av detta avfall eftersom det är en förhållandevis ny 
teknik med lång livslängd. Den låga volymen av avfall tillsammans med att modulerna 
består av många olika material bidrar till att återvinning av solcellsmoduler inte är 
ekonomiskt lönsamt. Om de olika materialen separeras kan de flesta såsom glas och 
metaller återvinnas men teknikutvecklingen för återvinning av solceller är fortfarande på 
forskningsstadiet. (Dubey, Jadhav & Zakirova, 2013) 
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3 Resultat 

3.1 Dimensionering 
I detta avsnitt presenteras taken som Wången i första hand planerar att installera 
solceller på och sedan kalkyleras hur många solcellsmoduler som ryms på respektive 
tak. 

3.1.1 Fastigheten 
Byggnaderna som Wången planerar att installera solcellsmoduler på är skolhuset som 
visas på kartan i bild 1 (nr 5) och/eller en del av stallbyggnaden (nr 4). Även andra 
byggnader kan bli aktuella i framtiden. Skolhuset har ett större sammanhängande tak 
på cirka 1 150 kvadratmeter i sydöstlig riktning (-40 ̊ azimuth) med en lutning på 15 ̊.  
Azimuth betecknar vinkeln i sidled från söder där syd betecknas 0 ̊ azimuth, öst -90 ̊ 
azimuth och väst 90 ̊ azimuth. Taket består av korrugerad plåt och har ett par 
längsgående snöräcken monterade. Nedanför det större taket finns ett mindre tak på 
cirka 380 kvadratmeter med en utbyggnad (skolhusets kafeteria) i mitten på cirka 120 
kvadratmeter. Det mindre taket har en lägre lutning på cirka 10 ̊ och på taket finns det 
ett längsgående snöräcke och en ventilationsanläggning monterade. (Erlandsson, 2014)  
 
Stallbyggnadens östra tak är på cirka 210 kvadratmeter i sydligt riktning (-10 ̊azimuth) 
och har en lutning på cirka 30 ̊. Taket består av pannplåt och inga snöräcken är 
monterade. Tilläggas bör att Wången inte vill använda markbaserade solceller. 
(Erlandsson, 2014) De röda pilarna i bild 3 markerar taken på skolbyggnaden och 
stallbyggnaden på Wången. 
 

  
Bild 3. Satellitbild över skolbyggnaden och stallbyggnaden på Wången (Google Earth, 2008) 
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Enligt Krokoms kommun behövs inte bygglov för solceller på tak inom kommunen om 
inte byggnaden bedöms som kulturhistoriskt intressant. (Lindqvist, 2014) Den västra 
delen av stallbyggnaden är kulturmärkt vilket medför bygglov för solceller på denna del 
och risk för avslag. Därför avgränsas beräkningarna i denna rapport till endast den östra 
delen av stallbyggnaden.  

3.1.2 Dimensioneringskalkyl 
En solcellsanläggning kan dimensioneras efter ett antal parametrar såsom budget, 
önskad produktion, begränsning på yta med mera. I denna rapport dimensioneras 
solcellsanläggningen utifrån en maximal nyttjandegrad av ytan på de tre beskrivna 
taken. De två taken på skolbyggnaden benämns härmed “större tak” respektive “mindre 
tak” och taket på stallbyggnaden som “stalltak”. Tre alternativ för montering redovisas: 
 

1. Solcellsmodulerna monteras med samma lutning som taken 
2. Varje modulrad höjs i höjdled med 15 ̊ med hjälp av ett enklare montagesystem  
3. Varje modulrad höjs i höjdled till den optimala vinkeln för respektive tak med ett 

mer avancerat montagesystem.  
 
De tre takens optimala vinkel för solceller skiljer sig i höjdled beroende på skillnaden i 
vinkel i sidled. Ett tak som är riktat i söder (0 ̊ azimuth) har den optimala vinkeln 45 ̊ i 
höjdled för solceller. Det större och mindre taket på skolbyggnaden har båda vinkeln -
40 ̊ azimuth och därmed är den optimala vinkeln i höjdled 41 .̊ Stalltaket har vinkeln -10 ̊ 
azimuth och den optimala vinkeln blir 44 ̊. (PVGIS, 2012a) De två olika montagesystem 
som höjer vinkeln på solcellsmodulerna ger en mer optimal lutning i höjdled och därmed 
högre elproduktion per modul men samtidigt måste varje rad monteras med ett 
mellanrum för att modulraderna inte ska skugga varandra när solhöjden är låg vilket 
innebär att det ryms färre moduler på de begränsade takytorna. En uppenbar fördel 
med att vinkla upp modulerna är en minskad risk för att det ska ansamlas snö på dessa 
under vintern. Beräkning av avståndet på det nödvändiga mellanrummet för respektive 
tak och montagesystem redovisas i bilaga 5. Alternativet där modulerna monteras med 
samma lutning som taken innebär att modulerna läggs “kant mot kant” vilket inte ger 
upphov till skuggor.  
 
Vid skuggning av en del av en solcellsmodul begränsas effekten i stora delar av 
modulen eftersom solcellerna i modulen är seriekopplade. Seriekopplingen leder till att 
det alltid är den solcell med lägst momentan effekt som avgör effekten hos alla 
solcellerna i seriekopplingen. (Nilsson, 2014a) 
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Modulerna bör monteras med ett minimiavstånd på 0,5 meter till takens sidor för att bli 
mindre känsliga för starka vindar (Nilsson, 2014b). Därtill bortfaller ytorna som de 
befintliga snöräckena på båda taken upptar och på det mindre taket bortfaller även 
ytorna för ventilationsanläggningen och kafeteriautbyggnaden. Modulerna bör även 
monteras med en luftspalt under dem. Luftspalten kyler modulerna samtidigt som det 
minskar risken att snö ansamlas framför modulerna och därmed skuggar dem. (Nilsson, 
2014b). 
 
Efter en kontroll hos ett par lokala återförsäljare av solcellsmoduler visar det sig att 
några av de vanligaste kristallina kiselbaserade solcellsmodulerna på marknaden för 
större anläggningar har toppeffekt på runt 250 Wp, vikt cirka 20 kilogram och mått cirka 
0,99x1,65x0,04 meter (längd x bredd x höjd). Tillverkarna ger i normala fall en 
effektgaranti där solcellsmodulens effekt garanteras till minst 80 procent av angiven 
toppeffekt efter 25 års drift (Nilsson, 2014b & Innosund, 2014). Måtten på en 
solcellsmodul är i princip standard för större kristallina kiselsolcellsmoduler eftersom de 
enskilda solcellerna (6 tum) monteras enligt mönstret 6x10. Sedan bestämmer 
verkningsgraden på solcellerna vilket toppeffekt modulen får inom ett spann på 230-280 
Wp. (Nilsson, 2014a) I denna förstudie antas varje modul ha en toppeffekt på 250 Wp. 
 
Tabell 1 redovisar antalet moduler som ryms på de tre taken med eller utan upphöjning 
på modulraderna och modulernas sammanlagda toppeffekt. (Bilaga 6) 
 
Tabell 1. Antal moduler och installerad toppeffekt per tak och respektive montagesystem. 

 Större tak  Mindre 
tak 

 Stalltak  

Montering Antal 
moduler 

Toppeffekt 
(kWp) 

Antal 
moduler 

Toppeffekt 
(kWp) 

Antal 
moduler 

Toppeffekt (kWp) 

I takets 
lutning 

567 141,75 150 37,5 102 25,5 

Upphöjt 
15 ̊  

315 78,75 50 12,5 68 17 

Optimal 
lutning   

189 47,25 50 12,5 68 17 
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3.2 Produktion 
I detta avsnitt presenteras dataprogrammet PVGIS som används för 
produktionsberäkningarna, vilka indata som använts i programmet och resultatet för de 
olika beräkningarna. 

3.2.1 PVGIS 
För att kunna beräkna elproduktionen hos en solcellsanläggning på Wången används 
programmet PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). PVGIS är 
finansierat av Europa kommissionen och utvecklat av Joint Research Centre i Italien. 
PVGIS är en webbaserad kalkylator som beräknar den förväntade elproduktionen hos 
en solcellsanläggning på en angiven plats både per månad och år. Programmet 
använder klimatdata med medelvärden på solinstrålningen för horisontella ytor, 
atmosfärisk turbiditet, andel diffus instrålning och temperatur. Medelvärdena bygger på 
data från perioden 1981-1990. Programmet kan även ange optimal vinkel i höjdled och 
sidled för att solcellerna ska ge maximal elproduktion per år. (PVGIS, 2012b) 
 
PVGIS tar hänsyn till förluster i en solcellsanläggning. Förluster kan uppstå i kablar och 
växelriktare vid transport av elen men även på grund av damm och snö på modulerna. 
Dessa förluster varierar mellan olika anläggningar beroende på lokala 
väderförhållanden och verkningsgrad hos elektronik. PVGIS räknar med ett 
standardvärde på dessa förluster med 14 procent. Programmet beräknar även förluster 
som orsakas av att en del av solinstrålningen reflekteras i solcellsmodulernas ytterhölje 
beroende på vinkel till solen. PVGIS innehåller data för horisonthöjd runt den angivna 
platsen vilket används för att beräkna förluster från eventuella skuggande kullar och 
berg. Föremål som kan ge skuggor som ligger i nära anslutning till en 
solcellsanläggning såsom byggnader och träd är inte inkluderade i datan för 
horisonthöjder. (PVGIS, 2012b) 
 

3.2.2 Indata 
I PVGIS har följande parametrar angivits för respektive system (tak och 
montagelösning): 

● Radiation database: Classic PVGIS. Databas för solinstrålning som bygger på 
markbaserade mätningar för global- och diffusstrålning på ett horisontellt plan 
och beräknat på månadsmedelvärden under perioden 1981-1990 

● PV technology: Crystalline silicon 
● Installed peak PV power: toppeffekt (kWp) för respektive system 
● Estimated system losses: 14 % (standardvärde) 
● Mounting position: Free-standing (innebär att modulerna monteras med en 

luftspalt till taket) 
● Slope: solcellsmodulernas vinkel i höjdled för respektive system 
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● Azimuth: solcellsmodulernas vinkel i sidled i förhållande till söder för respektive 
system  

● Tracking options: används inte för denna förstudie. Innebär att modulerna är 
monterade på rörliga axlar där modulerna kan följa solen med hjälp av elektriska 
motorer. 

 

3.2.3 Produktionskalkyl 
Enligt beräkningarna i PVGIS producerar de system som är vinklade i takets lutning 
sammanlagt flest antal kilowattimmar el för respektive tak. Detta visar att den 
produktionsökning per modul som en mer optimal vinkling i höjdled samtidigt sänker 
den sammanlagda produktionen hos systemet på grund av att modulraderna måste 
monteras med ett större avstånd mellan sig. Därmed får färre moduler plats på samma 
takyta. Diagram 6 visar beräknad årlig elproduktion i kilowattimmar (kWh) för respektive 
system och beräkningarna redovisas i bilaga 7. 
 

 
Diagram 6. Beräknad årlig elproduktion för respektive system (PVGIS) 

 
PVGIS beräknar även elproduktion per månad för vardera solcellssystem. Linjerna i 
diagram 7 visar den beräknade elproduktionen per månad vid en maximal nyttjandegrad 
av de tre taken där solcellsmodulerna är monterade i takens lutning. Som förväntat 
producerar systemen mest el under sommarhalvåret. Staplarna i samma diagram visar 
elförbrukning per månad för Wången 2013. Beräkningarna visar att summan av 
elproduktionen för de tre solcellssystemen täcker cirka åtta procent av Wångens årliga 
elförbrukning. Under juni och juli täcker elproduktionen cirka 34 procent av 
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elförbrukningen per månad medan under december och januari är motsvarande siffror 
cirka 0,4 procent. (Bilaga 8) 
 

 
Diagram 7. Jämförelse mellan elförbrukning och elproduktion per månad (PVGIS & Erlandsson, 2014) 

Diagram 8 visar hur många kilowattimmar elproduktion varje system ger per installerad 
kilowatt toppeffekt (kWh/kWp). Beräkningarna i PVGIS visar att de mer optimala 
vinklarna både i höjd- och sidled hos stalltaket i jämförelse med de två taken på 
skolbyggnaden ger en högre elproduktion per modul. Den största skillnaden mellan de 
olika systemen i elproduktion per installerad toppeffekt uppvisas mellan ett system 
monterat på det mindre taket i takets lutning (10 ̊ i höjdled och -40 ̊ azimuth) och ett 
system monterat på stalltaket med optimal vinkel i höjdled (44 ̊ i höjdled och -10 ̊ 
azimuth) med en skillnad på 14,5 procent. (Bilaga 7) 
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Diagram 8. Elproduktion per installerad toppeffekt för respektive system. 

 

3.3 Ekonomi 
I detta avsnitt beräknas först investeringskostnad för respektive system. Sedan 
presenteras ett par bidrag som Wången kan söka för investeringen och vilken betydelse 
elcertifikat har för en solcellsanläggning. Slutligen diskuteras möjligheter för Wången att 
sälja eventuell överskottsel och återbetalningstid med eller utan bidrag beräknas med 
payback-metoden. 

3.3.1 Investeringskostnad 
Investeringskostnaden för en solcellsanläggning varierar beroende på storlek, typ av 
solceller, montagelösning, bidrag med mera. Medelpriset för takmonterade och 
elnätsanslutna nyckelfärdiga anläggningar där priset för solcellsmoduler och kostnad för 
montering och installation inkluderas men drift och underhållskostnader är exkluderade 
låg under 2012 på 16 000 kronor exklusive moms per installerad kilowatt toppeffekt 
(kr/kWp) (Lindahl, 2013). Enligt ett par lokala återförsäljare ligger priset för närvarande 
(våren 2014) på cirka 12 500 kr/kWp (Nilsson, 2014b) alternativt 12 100 kr/kWp 
(Innosund, i.d.). Denna rapport kalkylerar med ett pris för nyckelfärdiga anläggningar på 
12 300 kr/kWp. Beroende på montagesystem tillkommer en kostnad på 1 000 kr/kWp 
för ett enklare montagesystem som höjer solcellsmodulerna 15 ̊ i höjdled, alternativt 5 
000 kr/kWp för ett mer avancerat montagesystem som höjer modulerna till optimal 
vinkel i höjdled (Nilsson, 2014b) Resultaten från beräkningarna visas i tabell 2 och 
beräkningarna finns i bilaga 9. 
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Tabell 2. Investeringskostnad per system. 

Tak Montagesystem Investeringskostnad (kr) 
Större tak I takets lutning 1 743 525 
 Uppvinkling 15 ̊ 1 047 375 
 Optimal vinkel 817 425 
Mindre tak I takets lutning 461 250 
 Uppvinkling 15 ̊ 166 250 
 Optimal vinkel 216 250 
Stalltak I takets lutning 313 650 
 Uppvinkling 14 ̊ 226 100 
 Optimal vinkel* 226 100 
 

3.3.2 Bidrag 

3.3.2.1 Statligt stöd 
Sveriges regering införde 2009 ett statligt stöd till solcellsanläggningar. För perioden 
2013-2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stödet. Syftet med stödet är att 
främja solcellsanläggningar, utveckla näringslivet inom området och öka den årliga 
elproduktionen från solceller med minst 2,5 GWh. Stödet gäller för installation av 
nätanslutna solcellsanläggningar och hybridanläggningar med både solceller och 
solfångare. Ansökan sker hos Länsstyrelsen alternativt Boverket och kan sökas av både 
privatpersoner, företag och offentliga organisationer. Stöd ges till maximalt 35 procent 
av investeringskostnaden med ett övre tak på 1,2 miljoner kronor. För att beviljas stöd 
ska även investeringskostnaderna uppgå till maximalt 37 000 kronor plus moms per 
installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. (Gustafsson, 2014) 
 
Intresset för stödet har varit stort. Handläggningstiderna är långa och ansökningar från 
tidigare år ligger fortfarande i kö. Energimyndigheten rapporterar varje månad statistik 
över utbetalda stödbelopp både på nationell nivå och länsvis. Sedan starten i juli 2009 
till och med februari 2014 har nästan 280 miljoner betalats ut på nationell nivå fördelat 
på 1 664 mottagare. I Jämtlands län var det utbetalda stödbeloppet drygt 5,4 miljoner 
kronor under samma period fördelat på 31 mottagare. Av det avsatta stödet på 210 
miljoner kronor för perioden 2013-2016 har nära 87 miljoner kronor betalats ut under 
perioden januari 2013 till och med februari 2014 vilket motsvarar cirka 41 procent av det 
avsatta stödet. (Energimyndigheten, 2014) 
 

3.3.2.2 Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen 
Landsbygdsprogrammet är ett kommande stödprogram för att utveckla landsbygden 
finansierat av EU och respektive medlemsstat. Programmet gäller för åren 2014-2020 
och en av prioriteringarna är att främja tillgång på och användning av energi från 
förnyelsebara källor vilket skulle kunna kopplas till en framtida solcellsanläggning på 
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Wången. Enligt Jordbruksverket kan det svenska Landsbygdsprogrammet starta i slutet 
av år 2014 vid ett godkännande av EU-kommissionen. (Jordbruksverket, 2014) 
 
Länsstyrelsen Jämtland kommer att administrera Landsbygdsprogrammet för Jämtland 
men enligt länsstyrelsen finns ännu inga riktlinjer bestämda för varken prioritetsordning 
för ansökningar eller bidragsnivåer. (Sjöling, 2014) 
 

3.3.3 Elhandel 
De flesta solcellsanläggningar som har installerats de senaste åren i Sverige har 
kopplats till elnätet. Under 2012 var cirka 90 procent av de nyinstallerade 
solcellsanläggningarna kopplade till elnätet. (Lindahl, 2013) Denna koppling till elnätet 
ger möjlighet att sälja eventuellt överskott av elproduktionen till ett elbolag om 
solcellsanläggningens elproduktion periodvis överstiger elförbrukningen. Beroende på 
avtal kan även hela eller delar av elproduktionen säljas till ett elbolag om det är 
ekonomiskt fördelaktigt.  
  
Wången köper idag sin el från Jämtkraft som dessutom är ägare till elnätet kopplat till 
Wången. Jämtkraft tillämpar för närvarande nettodebitering vilket innebär att de 
eventuella kilowattimmar överskott på el som en solcellsanläggning levererar till 
Jämtkraft kvittas mot samma antal kilowattimmar som Jämtkraft debiterar för den el de 
levererar. Detta innebär att värdet på eventuell såld el från en framtida 
solcellsanläggning på Wången styrs av Wångens inköpspris (0,93 kr/kWh under år 
2013). 
 
Sveriges regering vill införa en skattereduktion för produktion av förnybar el. Förslaget 
innebär i korthet att för varje kilowattimme förnybar el som en elproducent levererar till 
elnätet (upp till 30 000 kWh) ges en skattereduktion på 0,60 kronor, förutsatt att 
elproducenten har köpt minst lika många kilowattimmar. (Khaffaf, 2014) Om 
regeringens förslag blir verklighet i framtiden kommer Jämtkraft att ändra sina regler för 
elhandel med solcellsanläggningar(Juhlin, 2014). Denna förstudies ekonomiska kalkyler 
bygger på Jämtkraft nuvarande regler för elhandel med nettodebitering. 
 
Alternativet att sälja hela eller delar av elproduktionen till ett annat elbolag beräknas inte 
i denna rapports ekonomiska kalkyl på grund av variationen i de olika elbolagens avtal 
och priser. 
 

3.3.4 Elcertifikat 
Elcertifikat är ett ekonomiskt stödsystem till producenter av förnybar el som infördes år 
2003 i Sverige. Med förnybar el menas el som produceras från vindkraft, solkraft, 
vågkraft, viss vattenkraft, biobränslen och geotermisk energi. Elproducenter kan få ett 
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elcertifikat per producerad megawattimme (MWh) förnybar el och elcertifikaten kan 
sedan säljas på en öppen marknad där köpare är främst elleverantörer med så kallad 
kvotplikt. Kvotplikten innebär att elleverantören måste köpa en viss andel elcertifikat i 
förhållande till sin elförsäljning eller elförbrukning. Kvoten är lagstadgad och bidrar till en 
efterfrågan på elcertifikat. Elproducenterna av förnybar el har rätt till elcertifikat i 15 år 
per anläggning. (Energimyndigheten, 2012) Enligt Jämtkraft ligger marknadspriset på 
elcertifikat för närvarande på cirka 20 öre per kilowattimme vilket ger ett pris per 
certifikat på cirka 200 kronor. (Juhlin, 2014) 
 
Kvotplikten gäller som sagt främst elleverantörer men även elintensiva industrier och 
elanvändare som använder egenproducerad el på minst 60 MWh per år där den 
producerade elen kommer från en anläggning på minst 50 kilowatt installerad effekt. 
Kvoten för år 2014 är 14,2 procent vilket innebär att en elanvändare som förbrukar 
egenproducerad förnybar el måste behålla minst 14,2 procent av de elcertifikat som den 
producerade förnybara elen gett. (Energimyndigheten, 2012)  
 

3.3.5 Återbetalningstid 
Payback-metoden används för att beräkna hur lång tid det tar innan en investering har 
betalat sig själv. Metoden används för att jämföra vilket av solcellssystemen som 
återbetalar sig snabbast men även kontrollera att investeringen hinner återbetala sig 
under den förväntade livslängden. Resultatet anges som payback-tid där: 
 
payback-tid = investeringskostnad/årlig besparing. 
 
Investeringskostnaden beräknas både med eller utan bidrag i denna rapport och den 
årliga besparingen bygger på den minskade kostnad för inköpt el som uppstår om 
Wången förbrukar en del av den producerade elen från solcellerna och samtidigt 
nettodebiteras för den el de levererar till Jämtkraft. Den årliga besparingen beräknas 
efter elkostnaden för Wången år 2013 (0,93 kr/kWh). Till den årliga besparingen läggs 
även det nuvarande värdet för elcertifikat (0,20 kr/kWh) eftersom varje enskilt system i 
denna kalkyl producerar över en Megawattimme per år. Denna kalkyl räknar även med 
att Wången kommer förbruka över 60 Megawattimmar av den producerade elen vilket 
innebär kvotplikt och därmed förloras 14,2 procent av värdet på elcertifikaten. 
Resterande värde för elcertifikaten blir därmed cirka 0,17 kr/kWh. Sammantaget blir 
besparingen 1,10 kr/kWh (0,93+0,17). Kalkylen tar inte hänsyn till eventuell effektförlust 
(högst 20 % efter 25 års drift) hos solcellerna som uppstår över tid. Kalkylen tar inte 
heller hänsyn till driftkostnader för en solcellsanläggning. Solcellsmoduler har inga 
rörliga delar som behöver repareras och därmed är driftkostnader försumbara (Nilsson, 
2014a). Wången har i normala fall krav på en payback-tid på högst 5-6 år för en 
investering (Erlandsson, 2014). 
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Payback-tid för respektive system med eller utan statligt stöd på 35 procent visas i 
diagram 9 och beräkningarna redovisas i bilaga 10. Resultaten visar att de system som 
monteras i takets lutning har de kortaste payback-tiderna för respektive tak. Vid 
jämförelse mellan taken är det stalltaket som har kortast payback-tider följt av det större 
taket. Oavsett vilken montagelösning som väljs för stalltaket är payback-tiderna kortare 
än alla andra montagesystem på de två andra taken. 
 

 
Diagram 9. Payback-tid för respektive system. 

 

3.4 Jämförelse emissioner 
Denna förstudie jämför skillnaden mellan några av de emissioner ur ett 
livscykelperspektiv som orsakas av elproduktion från en eventuell framtida 
solcellsanläggning på Wången och den elproduktion som den ersätter. Problemet blir 
att bestämma vilken elproduktion som ska jämföras med den tillkommande 
elproduktionen från solcellsanläggningen. I följande avsnitt presenteras de två valda 
angreppssätten på problemet som används i denna förstudie, marginalel och medelel. 
Vidare redovisas vilka emissioner som väljs för denna förstudie och vilka 
livscykelanalyser som emissionsfaktorerna hämtats ifrån. Slutligen jämförs 
emissionsfaktorerna mellan solceller, marginalel och medelel. 

3.4.1 Marginalel 
Marginalel definieras som den elproduktion som tillkommer vid en ökad elanvändning 
eller vid avveckling elproduktion, alternativt den elproduktion som försvinner vid en 
minskad elanvändning eller tillkommande elproduktion i ett elsystem. Ett elsystem 
utgörs av en förutbestämd (oftast geografisk) systemgräns vilket påverkar vilka olika 
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typer av elproduktion som ingår i elsystemet. Förändringar i ett elsystem kan till 
exempel vara produktionsstopp i en kärnkraftsreaktor eller en ökad elanvändning av 
industrin. Elproduktion från en solcellsanläggning på Wången leder antingen till minskad 
elanvändning i elsystemet om Wången förbrukar den egenproducerade elen, alternativt 
till en tillkommande elproduktion till elsystemet om Wången matar ut elen i elnätet. 
Dessa alternativ leder båda till att en del av elproduktionen i elsystemet försvinner vilket 
definieras som marginalel. (Sköldberg, Unger & Olofsson, 2006) 
 
Valet av systemgräns för ett elsystem påverkar vilken elproduktion som anses vara 
marginalel. Jämtkrafts elsystem är sammankopplat med övriga Sveriges elsystem vilket 
i sin tur är sammankopplat med det nordiska elsystemet och vidare till det europeiska 
elsystemet. Även valet av tidsgräns påverkar vilken elproduktion som kan anses vara 
marginalel. På kort sikt kan den elproduktion som ses som marginalel bestå av flera 
olika produktionsslag under förutsättning att flera olika elproduktionsslag används sist i 
elsystemet.  Sammantaget anses dock marginalelen i det nordiska elsystemet 
produceras av kolkondenskraftverk, främst i Danmark, eftersom dessa verk har en av 
de högsta rörliga kostnaderna och därmed används på marginalen av den 
sammanlagda elproduktionen. På längre sikt bedöms marginalelen i det nordiska 
elsystemet komma från naturgaseldade kondenskraftverk. (Sköldberg, Unger & 
Olofsson, 2006) Diagram 10 illustrerar sambandet mellan den rörliga 
produktionskostnaden och teoretisk ordningsföljd för olika elproduktionsslag i det 
nordiska elsystemet. I denna förstudie avgränsas elsystemet vid val av marginalel till 
det nordiska elsystemet och därmed jämförs emissioner från elproduktion av solceller 
med elproduktion från kolkondenskraftverk. 
 

 
Diagram 10. Rörlig produktionskostnad och elproduktionsförmåga i det Nordiska elsystemet (Gode, Byman, 
Persson & Trygg, 2009) 
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3.4.2 Medelel 
Medelel är som namnet antyder ett genomsnitt av alla elproduktionsslag i ett elsystem.  
All elproduktion anses därmed bidra till den förändring av emissioner som uppstår vid 
en förändring i elsystemet. Även för medelel måste en systemgräns väljas. (Sköldberg 
et al, 2006) I denna förstudie avgränsas elsystemet till Wångens elleverantör Jämtkraft 
vid beräkning av medelel.  
 
Medelelen hos Jämtkraft under 2013 utgjordes till största del av elproduktion från 
vattenkraft (781 GWh) och resterande del kommer från biobränslen (197 GWh) och 
vindkraft (101 GWh). En marginell andel kom även från biogas (1 GWh) och solceller 
(ingen data). (Jämtkraft, 2014) Fördelningen mellan elproduktionsslagen visas i diagram 
11. Medelelen för Jämtkraft avgränsas i denna förstudie till de tre största 
elproduktionsslagen (vattenkraft, biobränslen, vindkraft). 
 

 
Diagram 11. Elproduktion Jämtkraft 2013 (Jämtkraft, 2014) 

3.4.3 Emissioner  
Energisektorn i världen anses globalt bidra till cirka 40 % av emissioner av 
koldioxidekvivalenter, cirka 19 % av emissioner av kväveoxider och cirka 56 % av 
svaveldioxidemissioner. (Turconi, Boldrin & Astrup, 2013) Vid jämförelsen av 
emissioner från elproduktion ur ett livscykelperspektiv hämtas emissionsfaktorer från 
olika livscykelanalyser (LCA). De valda emissionsfaktorerna för respektive 
elproduktionsslag utgår från den funktionella enheten kilowattimme (kWh) vilket medför 
att de blir jämförbara. De valda emissionerna i denna förstudie är: 
 

● Koldioxidekvivalenter (CO2-eq) - växthusgaser som bidrar till global uppvärmning 
● Kväveoxider (NOx) - bidrar till övergödning och försurning 
● Svaveldioxid (SO2) - bidrar till försurning 
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3.4.4 Emissionsfaktorer solceller 
Under årens lopp har en mängd livscykelanalyser för solceller genomförts runt om i 
världen. Beroende på olika förutsättningar under solcellers livscykel varierar storleken 
på emissionsfaktorerna. Variationer kan bero på faktorer som hur den el som används 
vid tillverkningen är producerad, solcellstyp eller klimat där solcellerna är installerade. 
Dessutom varierar vilka resultat som redovisas beroende på syfte med analysen. En 
sammanställning av 22 stycken livscykelanalyser av solceller uppvisar en variation på 
emissionsfaktorerna mellan 13-190 gram (g) CO2-eq/kWh, 0,15-0,40 g NOx/kWh och 
0,12-0,29 g SO2/kWh. (Turconi, Boldrin & Astrup, 2013) Att beräkna 
emissionsfaktorerna för en solcellsanläggning på Wången med dess förutsättningar 
ryms inte inom denna förstudie. Därför antas medelvärden för respektive 
emissionsfaktor beräknade utifrån ovanstående sammanställning.  
 

3.4.5 Emissionsfaktorer marginalel och medelel 
Övriga emissionsfaktorer hämtas från livscykelanalyser för Vattenfalls elproduktion i 
Norden. Nedan ges en kort beskrivning av vilka systemgränser Vattenfalls 
livscykelanalyser omfattar: 
 

● Kolkraft - livscykelanalysen bygger på en miljövarudeklaration av Vattenfalls 
koleldade kraftvärmeverk i Danmark. Livscykel omfattar kolbrytning, transport av 
kol samt byggande, drift, reinvesteringar och rivning av kraftverket. 

● Vattenkraft - livscykelanalysen bygger på en miljövarudeklaration baserad på 14 
av Vattenfalls vattenkraftverk i åtta olika älvar. Livscykeln omfattar byggande, 
drift och reinvesteringar av kraftverk och dammar. Rivning ingår inte eftersom 
reinvesteringarna innebär att kraftverken är som nya vid livscykelns slut.  

● Vindkraft - livscykelanalysen bygger på en miljövarudeklaration baserad på tio av 
Vattenfalls vindkraftsparker i Europa. Livscykeln omfattar byggande, drift, 
reinvesteringar och rivning av vindkraftverk. Även byggandet av fundament till 
vindkraftverk inkluderas. 

● Biobränslen - livscykelanalysen bygger på faktisk bränsleanvändning och utsläpp 
från mindre kraftvärmeverk i Sverige. Typ av biobränsle är träflis från skogsavfall 
där uttag, transport och flisning inkluderats i livscykelanalysen. Koldioxidutsläpp 
vid förbränning av träflis är inte inkluderade. (Vattenfall, 2012) 

 

3.4.6 Jämförelse emissionsfaktorer 
Diagram 12 visar emissionsfaktorer ur ett LCA-perspektiv av koldioxidekvivalenter, 
kväveoxider och svaveldioxid baserade på Vattenfalls livscykelanalyser och denna 
förstudies antagna medelvärden för solceller. Skalan för antal gram emissionsfaktorer 
är logaritmisk. Jämförelsen visar att kolkraftverk och vattenkraft har de högsta 
respektive lägsta emissionsfaktorerna av både koldioxidekvivalenter, kväveoxider och 
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svaveldioxid per kilowattimme. Solceller har de näst högsta emissionsfaktorerna av 
koldioxidekvivalenter och svaveldioxid samt den tredje högsta emissionen av 
kväveoxider per kilowattimme. (bilaga 11) 
 

 
Diagram 12. Emissionsfaktorer ur ett LCA-perspektiv för olika elproduktionsslag (Turconi, Boldrin & Astrup 
2013 & Vattenfall, 2012) 

 

3.4.7 Jämförelse emissionsfaktorer solceller, marginalel och medelel 
Diagram 13 visar emissioner ur ett LCA-perspektiv av koldioxidekvivalenter, 
kväveoxider och svaveldioxid för solceller, marginalel och medelel. Skalan för antal 
gram emissionsfaktorer är logaritmisk. Beräkningar för medelelens emissionsfaktorer 
återfinns i bilaga 12. Jämförelsen visar att marginalel har de högsta emissionerna av 
koldioxidekvivalenter, kväveoxider och svaveldioxid per kilowattimme, medan solceller 
har de näst högsta emissionerna och medelel de lägsta emissionerna. 
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Diagram 13. Emissionsfaktorer ur ett LCA-perspektiv för solceller, marginalel och medelel (bilaga 13) 
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4 Diskussion 
I produktionskalkylen används datorprogrammet PVGIS.  Programmet simulerar en 
förväntad elproduktion utifrån klimatdata från perioden 1981-1990. Detta kan medföra 
en betydande osäkerhet gällande de beräknade värdena för elproduktionen mot det 
faktiska framtida utfallet. Dels kan perioden 1981-1990 ha haft onormala klimatvärden 
och dels är det omöjligt att förutse det framtida klimatet i Wången under den 30 års 
period som solcellerna är i drift. I Denna förstudie har standardvärdet 14 % på förluster i 
solcellsanläggningen använts vid beräkningarna i PVGIS. Dessa förluster kan variera i 
verkligheten mellan olika solcellsanläggningar och kan påverka den verkliga 
elproduktionen både positivt och negativt. 
 
Produktionskalkylen visar att vid en maximal nyttjandegrad av de tre taken där 
solcellerna är monterade i takets lutning ger en sammanlagd elproduktion som 
motsvarar cirka åtta procent av Wångens årliga elförbrukning. Kvoten mellan 
elproduktion och elförbrukning per månad varierar stort mellan årstiderna. Detta beror 
på att solcellerna producerar mest el under sommaren när Wångens har den lägsta 
elförbrukningen och vice versa. Under juni och juli täcker elproduktionen cirka 34 
procent av elförbrukningen. Utifrån dessa siffror är det svårt att avgöra om 
elproduktionen vid något tillfälle kommer överstiga elförbrukningen och därmed erhålla 
ett överskott av el. Men möjligheten borde finnas under en solig sommardag med stark 
solinstrålning om samtidigt verksamheten är minimal på Wången med tomt elevhem, 
stängt värdshus och de flesta medarbetare lediga.  
 
Skillnaden i elproduktion i förhållande till installerad toppeffekt mellan de tre taken och 
de tre alternativa montagelösningarna får anses vara begränsad. Den största skillnaden 
på 14,5 procent uppvisas vid en jämförelse mellan ett solcellssystem på det mindre 
taket monterat i takets lutning och ett system på stalltaket monterat med optimal vinkel i 
höjdled. Detta visar att trots stor skillnad i höjdled på solcellerna (10 ̊ mot 44 ̊ ) och stor 
skillnad i riktning mot söder (-40 ̊ mot -10 ̊ azimuth) blir förlusten i elproduktion måttlig 
för det minst fördelaktiga alternativet.  
 
Priset på nyckelfärdiga solcellsanläggningar har fallit kraftigt de senaste åren. I och med 
att Wången ej ännu budgeterat för en solcellsanläggning kan det dröja innan ett beslut 
fattas av styrelsen. Därmed finns det en möjlighet att priserna har fallit ytterligare innan 
beslut fattas och en solcellsanläggning på Wången blir verklighet.  
 
Angående en eventuell möjlighet för Wången att ansöka om bidrag för en 
solcellsanläggning bör Wången ansöka så snart som möjligt för det statliga stödet. 
Intresset för stödet har varit stort och de avsatta medlen riskerar att ta slut innan 
ansökningsperioden för stödet löper ut. Framtiden får utvisa om regeringen skjuter till 
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mer pengar om de tar slut. Wången bör samtidigt bevaka om det framtida 
Landsbygdsprogrammet kommer ge möjlighet till bidrag för solceller. 
 
Även om en framtida solcellsanläggning hos Wången inte kommer ge något överskott 
av el bör Wången koppla anläggningen till elnätet. Först och främst krävs nätanslutning 
för att kunna beviljas det statliga stödet. En nätanslutning ger även möjlighet att sälja 
hela eller delar av den producerade elen om detta skulle vara ekonomiskt fördelaktigare 
än att förbruka elen.  
 
Den beräknade payback-tiden för solcellsanläggningarna bygger på en rad osäkra 
faktorer som kan förändras i framtiden. Investeringskostnaden kan ändras på grund av 
variationer i inköpspris och elpriset kan förändras över tid. Marknadspriset på elcertifikat 
kan variera beroende på efterfrågan. Det statliga stödet är beräknat med den maximala 
bidraget 35 procent vilket inte alls är säkert att en ansökan från Wången skulle 
generera. Alla dessa osäkra faktorer måste beaktas vid en framtida investering hos 
Wången.  
 
Denna förstudie valde tre olika emissionsfaktorer (CO2-eq, NOx, SO2) ur ett 
livscykelperspektiv för att jämföra skillnaden mellan olika elproduktionsslag. Det är 
viktigt att poängtera att dessa emissioner bara är en del av den miljöpåverkan som 
elproduktion orsakar. Den stora variationen av miljöpåverkan mellan olika 
elproduktionsslag gör det mycket svårt att försöka värdera elproduktionsslag med 
varandra.  
 
Emissionsfaktorer för solceller är medelvärden baserade på en sammanställning av 22 
livscykelanalyser av solceller medan emissionsfaktorer för övriga jämförda 
elproduktionsslag är tagna från livscykelanalyser för Vattenfalls elproduktion i Norden. 
Dessa ger endast en indikation på i vilken storleksordning som emissionsfaktorerna kan 
ligga på för en verklig solcellsanläggning på Wången och de jämförda 
elproduktionsslagen och detta bör tas i beaktande när de jämförs med varandra. 
Jämförelsen indikerar att elproduktion av marginalel ger högre emissionsfaktorer än 
elproduktion med solceller medan elproduktion av medelel ger lägre emissionsfaktorer 
än solceller.  
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5 Slutsats 
Produktionskalkylen för de jämförda solcellsanläggningarna på de tre alternativa taken 
med respektive monteringslösning uppvisar en relativt liten skillnad i beräknad 
elproduktion per installerad toppeffekt. Den ekonomiska kalkylen visar en payback-tid 
på mellan 14-20 år (9-13 år med statligt stöd) för de jämförda alternativen där 
monteringslösningen med solcellsmodulerna i takets lutning har den kortaste payback-
tiden för respektive tak. Jämförelsen mellan emissionsfaktorerna för elproduktion med 
solceller, marginalel och medelel indikerar att marginalel har högre emissionsfaktorer än 
solceller medan medelel har lägre.  
 

6 Rekommendation 
Denna förstudies rekommendation ur ekonomiskt perspektiv till Wången är att avvakta 
med en investering i en solcellsanläggning. Nuvarande payback-tid på mellan 14-20 år 
(9-13 år med beviljat statligt stöd) är betydligt längre än Wångens normala krav på 
högst 5-6 år. Genom att avvakta har Wången möjlighet att bevaka den framtida 
prisutvecklingen för solceller och även se vilka möjligheter som det nya 
landsbygdsprogrammet ger till bidrag. Nackdelen med att avvakta är att det statliga 
stödet till solceller riskerar att ta slut men möjlighet finns att regeringen skjuter till extra 
medel. 
 
En rekommendation ur miljömässigt perspektiv är svår att ge. Beroende på om 
emissionsfaktorer från elproduktion med solceller jämförs med marginalel (kolkraft) eller 
medelel (Jämtkrafts elmix) indikerar jämförelsen att elproduktion från solceller har högre 
emissionsfaktorer än medelel men lägre än marginalel. Det är även viktigt att poängtera 
att dessa emissionsfaktorer endast bidrar till en del av den sammanlagda miljöpåverkan 
som olika elproduktionsslag orsakar. 
 
Vid ett eventuellt beslut av Wången att investera i solceller ges följande 
rekommendationer: 
 

● Ansök eventuella bidrag så tidigt som möjligt 
● Koppla solcellsanläggningen till elnätet 
● Stalltaket har de bästa förutsättningarna för elproduktion med solceller 
● Montera solcellsmodulerna i takets lutning 
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Bilagor 
Bilaga 1: Elförbrukning och elkostnad Wången 2006-2013 
Elförbrukning och 
elkostnad Wången 
2006-2013    
År kWh SEK SEK/kWh 
2006 1740201 1277417 0,73 
2007 1831499 1372000 0,75 
2008 1808008 1627779 0,90 
2009 1812939 1752000 0,97 
2010 2021335 2109613 1,04 
2011 1646596 1818039 1,10 
2012 1825540 1752868 0,96 
2013 1830534 1706578 0,93 
 
Bilaga 2: Elförbrukning Wången 2013 
Elförbrukning Wången 2013 Elförbrukning (kWh) 

Januari 271370 
Februari 207634 

Mars 223496 
April 153913 
Maj 108936 
Juni 73713 
Juli 66846 

Augusti 77334 
September 107095 

Oktober 148151 
November 196513 
December 195533 

Summa 1830534 
 
Bilaga 3: Procentuell fördelning av energimängd i solinstrålning 
Procentuell fördelning av energimängd 
i solinstrålning (genomsnitt Sverige)  
Månad Procent 
Jan 1,7 
Feb 4 
Mar 8,6 
Apr 11,6 
Maj 13,8 
Jun 15,4 
Jul 14,3 
Aug 12,5 
Sep 9,4 
Okt 5,5 
Nov 2,2 
Dec 1 
Summa 100 
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Bilaga 4: Pris och sammanlagd installerad toppeffekt nyckelfärdiga 
solcellsanläggningar i Sverige 2005-2012 
År Pris (kr/Wp) Installerad toppeffekt (MWp) 
2005 60 0,37 
2006 60 0,61 
2007 60 1,39 
2008 67 1,67 
2009 47 0,85 
2010 35 2,71 
2011 25 4,4 
2012 16 8,44 
 
Bilaga 5: Beräkning avstånd solcellsmoduler 
För att beräkna det nödvändiga avståndet mellan modulraderna på respektive taklutning och 
montagesystem används sinussatsen. Nedanstående figur visar det sökta avståndet (x), 
solcellsmodulens längd (1,65 m) och motstående vinklar. 
 
X = Det sökta avståndet 
Y = Takets vinkel 
Z = vinkel på upphöjning 
a = motstående vinkel till sidan x 
b = Motstående vinkel till 1,65 (solcellsmodulens längd) = Y 
 
Sinussatsen ger: sin(a) / x = sin(b) / 1,65 
 

 
 (vinklar och längder är inte proportionerliga)  
 
Beräkningarnas resultat redovisas i nedanstående tabell. 
 

 Takets 
vinkel 

Modulernas vinkel 
vid 15 ̊ 
uppvinkling 

Avstånd mellan 
moduler vid 15 ̊ 
uppvinkling (m) 

Modulernas 
optimala vinkel 

Avstånd mellan 
moduler vid optimal 
vinkel (m) 

Större tak 15 ̊  30 ̊  3,19 41 ̊  4,18 

Mindre tak 10 ̊  25 ̊  4,02 41 ̊  6,23 

Stalltak 30 ̊  44 ̊ * 2,29 44 ̊  2,29 

* Stalltaket behöver bara vinklas upp 14 ̊ för att nå optimal vinkel. 
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Bilaga 6: Dimensionering antal solcellsmoduler  
Denna rapport använder standardmåtten 0,99x1,65 meter på solcellsmodulerna för att beräkna 
antalet moduler som ryms på respektive tak med de tre olika monteringsalternativen. 
Beräkningarna bygger på att modulerna monteras “stående” med kortsidorna i riktning mot 
taknock och takfot.  
 

 Större tak Mindre tak Stalltak 

Tillgänglig takyta    

Takyta (m) 64x18 64x6 35x6 

Bortfall sidor 2x0,5 m 63x18 63x6 34x6 

Bortfall snöräcke (Större 2x1m s)(Mindre 1x0,5m)  63x16 63x5,5 - 

Bortfall kafeteria 10m - 53x5,5 - 

Bortfall ventilationsanläggning 3m  50x5,5  

Bortfall taknock & takfot 2x0,5m - - 34x5 

Tillgänglig takyta (m) 63x16 50x5,5 34x5 

Montering i takets lutning    

Kapacitet moduler mått 0,99x1,65 “kant mot kant” 63x9 50x3 34x3 

Antal moduler 567 150 102 

Toppeffekt 250Wp/modul (kWp) 141,75 37,5 25,5 

Montering uppvinklat 15 ̊     

Kapacitet moduler mått 0,99x1,65 med avstånd mellan 
moduler anpassat för uppvinkling 15 ̊  

63x5 50x1 34x2 

Antal moduler 315 50 68 

Toppeffekt 250Wp/modul (kWp) 78,75 12,5 17 

Montering optimal vinkel 45 ̊     

Kapacitet moduler mått 0,99x1,65 med avstånd mellan 
moduler anpassat för optimal vinkel 45 ̊  

63x3 50x1 34x2 

Antal moduler 189 50 68 

Toppeffekt 250Wp/modul (kWp) 47,25 12,5 17 
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Bilaga 7: Produktionskalkyl 
Den förväntade årliga elproduktionen hos respektive system beräknades med PVGIS. 
Resultaten redovisas i nedanstående tabell. Relationen (kvoten) mellan antal producerade 
kilowattimmar (kWh) och installerad toppeffekt (kWp) för varje system beräknades utanför 
PVGIS. 
 

Tak Montage 
solcellsmodul 

Vinkel 
modul ( ̊ ) 

Vinkel 
azimuth ( ̊ ) 

Toppeffek
t (kWp) 

Förväntad 
årlig 
elproduktion 
(kWh) 

kWh/kWp 

Större tak I takets lutning 15 -40 141,75 102 000 719,6 

 Uppvinkling 
15 ̊   

30 -40 78,75 60 300 765,7 

 Optimal vinkel 41 -40 47,25 36 700 776,7 

Mindre tak I takets lutning 10 -40 37,5 26 200 698,7 

 Uppvinkling 
15 ̊  

25 -40 12,5 9 430 754,4 

 Optimal vinkel 41 -40 12,5 9 720 777,6 

Stalltak I takets lutning 30 -10 25,5 20 400 800 

 Uppvinkling 
14 ̊  

44 -10 17 13 900 817,6 

 Optimal vinkel 44 -10 17 13 900 817,6 
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Bilaga 8: Jämförelse elförbrukning Wången 2013 och beräknad elproduktion med 
solcellsmoduler monterade i takens lutning 
 
Elförbrukning 
Wången 2013 

 

Elproduktion i 
takets lutning 

    

 

Elförbrukning 
Elproduktion 
större tak 

Elproduktion 
mindre tak 

Elproduktion 
stalltak 

Summa 
elproduktion 

Andel av 
elförbrukning 

Januari 271370 899 185 317 1401 0,0051626930 
Februari 207634 3540 812 986 5338 0,0257086989 
Mars 223496 8670 2140 1960 12770 0,0571374879 
April 153913 12900 3310 2540 18750 0,1218220683 
Maj 108936 17300 4530 3180 25010 0,2295843431 
Juni 73713 17400 4580 3110 25090 0,3403741538 
Juli 66846 16000 4210 2880 23090 0,3454208179 
Augusti 77334 12000 3140 2260 17400 0,2249980603 
September 107095 7410 1880 1540 10830 0,1011251692 
Oktober 148151 4060 980 986 6026 0,0406747170 
November 196513 1520 327 482 2329 0,0118516332 
December 195533 397 77,1 155 629,1 0,0032173597 
Summa 1830534 102000 26200 20400 148663,1 0,0812129684 
 
Bilaga 9: Ekonomisk kalkyl 

Tak 
Montage 

Toppeffekt 
(kWp) 

Kostnad 
12 300 
kr/kWp 
(kr) 

Kostnad Montage  
uppvinkling  
15 ̊ 1000 kr/kWp 
Opti. 5000 kr/kWp 

Investerings- 
kostnad (kr) 

Större tak     

I takets lutning 141,75 1 743 525 - 1 743 525 

Uppvinkling 15 ̊  78,75 968 625 78 750 1 047 375 

Optimal vinkel 47,25 581 175 236 250 817 425 

Mindre tak     

I takets lutning 37,5 461 250 - 461 250 

Uppvinkling 15 ̊  12,5 153 750 12 500 166 250 

Optimal vinkel 12,5 153 750 62 500 216 250 

Stalltak     

I takets lutning 25,5 313 650 - 313 650 

Uppvinkling 14 ̊  17 209 100 17 000 226 100 

Optimal vinkel* 17 209 100 17 000 226 100 

* Uppvinkling med 14 ̊ innebär att optimal vinkel uppnås. Därmed behövs inte det mer avancerade 
montagelösningen användas. 
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Bilaga 10: Payback-metoden 
 

Tak 
Montage 

Investering 
(kr) 

Förväntad  
elproduktion  
(kWh) 

Årlig 
besparing  
1,10 kr/kWh 
(kr) 

Payback-tid (år) 
utan bidrag 
Investering/ 
Årlig besparing 

Payback-tid 
statligt  
bidrag 
35 % 

Större tak      

I takets lutning 1 743 525 102 000 112 200 15,5 10,1 

Uppvinkling 15 ̊  1 047 375 60 300 66 330 15,7 10,2 

Optimal vinkel 817 425 36 700 40 370 20,2 13,1 

Mindre tak      

I takets lutning 461 250 26 200 28 820 16,0 10,4 

Uppvinkling 15 ̊  166 250 9 430 10 373 16,0 10,4 

Optimal vinkel 216 250 9 720 10 692 20,2 13,1 

Stalltak      

I takets lutning 313 650 20 400 22 440 14,0 9,1 

Uppvinkling 14 ̊  226 100 13 900 15 290 14,8 9,6 

Optimal vinkel* 226 100 13 900 15 290 14,8 9,6 

 
 
 
 
 
Bilaga 11: Emissionsfaktorer för olika elproduktionsslag 
 
 Solceller Kolkraftverk Vattenkraft Biobränsle Vindkraft 
CO2-eq (g) 102 781 9 15 15 
NOx (g) 0,28 1,46 0,004 0,68 0,03 
SO2 (g) 0,21 0,71 0,002 0,03 0,03 
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Bilaga 12: Beräkning emissionsfaktorer medelel 
 
Elmix Jämtkraft Vattenkraft Biobränsle Vindkraft Summa 
GWh 781 197 101 1079 

Andel av medelel 0,72381835032437 0,18257645968489 0,09360518999073  

CO2-eq/kWh (g) 9 15 15  
CO2-eq/kWh (g) 
medelel 6,51436515291937 2,7386468952734 1,40407784986098 10,6570898980538 

NOx/kWh (g) 0,004 0,68 0,03  
NOx/kWh (g) 
medelel 0,00289527340129 0,12415199258572 0,00280815569972 0,12985542168674 

SO2/kWh (g) 0,002 0,03 0,03  
SO2/kWh (g) 
medelel 0,00144763670064 0,00547729379054 0,00280815569972 0,00973308619091 
 
Bilaga 13: Emissionsfaktorer solceller, marginalel och medelel 
 
 Solceller Marginalel (Kolkraftverk) Medelel (elmix Jämtkraft) 
CO2-eq/kWh (g) 102 781 10,7 
NOx/kWh (g) 0,28 1,46 0,13 
SO2/kWh (g) 0,21 0,71 0,01 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


