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Sammanfattning 
Denna förstudie belyser Högskolan Västs förutsättningar för investering i en solcellsanläggning. 

Högskolan Väst är en högskola i Trollhättan, Västra Götaland. Under 2015 planerar högskolan att 

installera en pilotanläggning med solceller, som en del i deras arbete för hållbar utveckling. 

Anläggningen är tänkt att nyttjas i utbildningssyfte. Rapporten beskriver solenergi i allmänhet och 

solceller i synnerhet, typer av solceller på marknaden, nätanslutna solcellssystem, solcellens livscykel, 

en jämförelse mellan energikällor beträffande energiåterbetalningstid och utsläpp av växthusgaser, och 

monteringslösningar.  

Olika dimensioneringsförslag värderas, dels takmontage dels fasadmontage. Den förväntade 

elproduktionen simuleras i programmen PVGIS, som använder klimatdata från 1981-1990, och 

Solelekonomi 1.0, där solinstrålningsdata är hämtad från SMHI år 2007. I den ekonomiska kalkylen 

beräknas återbetalningstiden med payback-metoden och en annuitetskalkyl presenteras. En teknisk 

analys redogör för olika leverantörers skillnader och likheter mellan nyckelfärdiga anläggningar.  

Slutsatsen är att för en budget på 300 000kr får Högskolan Väst en takanläggning på 15-20kWp 

(installerad toppeffekt) som producerar 12 000-18 000kWh/år med en återbetalningstid på 19-22 år 

utan bidrag. Den nämnda summan genererar alternativt i solcellsskydd på fasaden med toppeffekten 

10-15kWp som producerar 8 000-14 000kWh/år med en återbetalningstid på 24-28 år utan bidrag. 

Variationer förekommer vid bedömning av återbetalningstiden på grund av faktorer som kostnaden för 

en nyckelfärdig anläggning, elpris, elcertifikat, statligt investeringsstöd med flera. Elproduktionen per 

installerad Wp/m
2
 skiljer sig marginellt trots varierade montagevinklar, men produktionen per Wp/m

2
 

är lägre för fasadanläggningar. Den miljömässiga anslysen jämför energiåterbetalningstiden från södra 

Europa med en medelinstrålning på 1 700kWh/m
2
 och år, vilket kan jämföras med en medelinstrålning 

på 1 000 kWh/m
2
 och år för norra Europa. Kristallina kiselceller ligger i medeltal högre än vatten-, 

vindkraft och solvärme men lägre än tunnfilmscellen amorft kisel. Vid utsläpp av växthusgaser per 

producerad kWh genom livscykeln hamnar kristallina kiselceller i medeltal på en lägre nivå än 

solvärme, vind-, och vattenkraft. 
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Abstract 
This report highlights the conditions for Högskolan Väst to install a photovoltaic plant. Högskolan 

Väst is a school in Trollhättan, Västra Götaland. Högskolan Väst is planning to install a pilot plant 

with solar cells in 2015 as a part of their work for sustainable development, the plant is supposed to be 

used for educational purpose. The report describes solar energy in general and photovoltaic in 

particular, types of solar cells on the market, grid-connected systems, LCA of a solar cell, some energy 

sources are compared regarding energy payback-time and greenhouse gas (GHG) emissions, and 

installation solutions is presented. 

Sizing suggestions evaluate both roof and facade mounting. The expected electricity production is 

simulated in PVGIS, which use climate data from 1981-1990, and Solelekonomi 1.0, where the solar 

radiation data is provide from SMHI in 2007. In the economic calculations the payback-method is 

used and annuity’s calculations presented. A technical analysis presents various suppliers with 

differences and similarities regarding turnkey plants.  

The conclusion is that a budget of 300 000 SEK could be used to install photovoltaic on the roof of 15-

20kWp (installed peak power) which is expected to produce 12 000-18 000kWh/year with a payoff-

period of 19-22 years without subsidies. The mentioned budget could, as an alternative, be used to 

install photovoltaic as radiation protection at the facade of 10-15kWp with an expected production of 

8 000-14 000kWh/year with a payoff-period of 24-28 years without subsidies. There are large 

variations in the assessment of the payoff-period due to variations in cost of a turnkey plant, the 

electricity price, the price of electricity certificates, subsidies, etc. Electricity production per installed 

Wp/m
2
 show small variations despite different mounting angels for the modules, but the production 

per Wp/m
2 
is lower for mounting on facade. The environmental analyses compare the energy payback-

time from southern Europe with an average insolation of 1 700kWh/m
2 

and year, which can be 

compared with an insolation of 1 000 kWh / m
2
 and year for northern Europe. The crystalline silicon 

cells show higher values on average than hydropower, wind power and solar thermal energy but lower 

than amorphous silicon cells. The GHG emissions per unit of produced electricity through the 

lifecycle are at average lower for crystalline silicon cells compared to wind power, hydropower and 

solar thermal energy. 

  



vi 
 

Innehållsförteckning 

FÖRORD .......................................................................................................................................................... III 

SAMMANFATTNING ........................................................................................................................................ IV 

ABSTRACT ........................................................................................................................................................ V 

DEFINITIONER ................................................................................................................................................ VII 

VARIABELFÖRTECKNING................................................................................................................................. VII 

1 INTRODUKTION ............................................................................................................................................. 2 

1.1 SYFTE .............................................................................................................................................................. 2 

1.2 MÅL ................................................................................................................................................................ 2 

1.3 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................................... 2 

1.4 METOD ............................................................................................................................................................ 2 

2 BAKGRUND.................................................................................................................................................... 3 

2.1 HÖGSKOLAN VÄST ............................................................................................................................................. 3 

2.1.1 Elförbrukning ......................................................................................................................................... 4 

2.1.2 Miljöarbete ............................................................................................................................................ 5 

2.2 SOLENERGI ....................................................................................................................................................... 5 

2.3 SOLCELLER ........................................................................................................................................................ 7 

2.3.1 Prisutveckling för solceller ..................................................................................................................... 7 

2.3.2 Olika typer av solceller........................................................................................................................... 7 
2.3.2.1 Kristallina kiselceller......................................................................................................................................... 8 
2.3.2.2 Tunnfilmsceller ................................................................................................................................................ 8 
2.3.2.3 Nanostrukturerade celler ................................................................................................................................. 8 
2.3.2.4 Tandemceller ................................................................................................................................................... 8 

2.3.3 Nätanslutet solcellssystem .................................................................................................................... 8 

2.3.4 Solcellernas livscykelanalys ................................................................................................................... 9 
2.3.4.1 Utvinning .......................................................................................................................................................... 9 
2.3.4.2 Tillverkning ....................................................................................................................................................... 9 
2.3.4.3 Driftskede....................................................................................................................................................... 10 
2.3.4.4 Avfall/Återvinning .......................................................................................................................................... 10 
2.3.4.5 Sveriges miljömål ........................................................................................................................................... 10 

2.4 FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR ................................................................................................................................ 11 
2.4.1 Energiåterbetalningstid..................................................................................................................................... 11 
2.4.2 Utsläpp av växthusgaser ................................................................................................................................... 11 

2.5 MONTERINGSLÖSNINGAR .................................................................................................................................. 12 

2.5.1 BIPV ..................................................................................................................................................... 12 

2.5.2 BAPV .................................................................................................................................................... 12 

3 RESULTAT .................................................................................................................................................... 13 

3.1 SOLCELLER TAKMONTAGE .................................................................................................................................. 13 

3.1.1 Dimensionering .................................................................................................................................... 14 

3.1.2 Produktion ........................................................................................................................................... 14 
3.1.2.1 PVGIS.............................................................................................................................................................. 14 
3.1.2.2 Solelekonomi 1.0 ........................................................................................................................................... 15 

3.1.3 Investeringskalkyl ................................................................................................................................ 16 
3.1.3.1 Mikroproducent ............................................................................................................................................. 16 
3.1.3.2 Skattereduktion ............................................................................................................................................. 16 
3.1.3.3 Elhandel ......................................................................................................................................................... 17 



vii 
 

3.1.3.4 Investeringsstöd ............................................................................................................................................. 17 
3.1.3.5 Elcertifikat ...................................................................................................................................................... 17 
3.1.3.6 Nätnytta ......................................................................................................................................................... 17 
3.1.3.7 Annuitetskalkyl .............................................................................................................................................. 18 
3.1.3.8 Payback-kalkyl ................................................................................................................................................ 18 

3.2  SOLCELLER FASADMONTAGE .............................................................................................................................. 19 

3.2.1 Dimensionering .................................................................................................................................... 20 

3.2.2 Produktion ........................................................................................................................................... 20 

3.2.3 Investeringskalkyl ................................................................................................................................ 21 
3.2.3.1 Payback-kalkyl ................................................................................................................................................ 21 

3.3 TEKNISK ANALYS .............................................................................................................................................. 22 

4 DISKUSSION ................................................................................................................................................. 23 

5 SLUTSATS .................................................................................................................................................... 25 

6 REKOMMENDATIONER ................................................................................................................................ 25 

REFERENSER ................................................................................................................................................... 26 

BILAGOR ......................................................................................................................................................... 29 

Definitioner 

kWh Den energi som förbrukas eller produceras 

Wp 

Installerad toppeffekt, den effekt som varje modul kan leverera när den belyses 

med 1 000 watt solinstålning 

kWp/MWp Anläggningens toppeffekt, vilket är summan av modulernas effekt 

  

Variabelförteckning 

LCA Livscykelanalys 

BIPV Byggnadsintegrerande solceller 

BAPV Byggnadsapplicerande solceller 

NV Nuvärde [kr] 

I Inbetalningsöverskott [kr/år] 

p Kalkylräntan [%] 

n  Förväntad livslängd [år] 

k Annuitetsfaktorn 

T Payback-tiden [år] 

SiO2 Kiseldioxid 

GHG Växthusgaser 

GWP Global uppvärmningspotential [CO2-eq] 

CO2 Koldioxid 

SO2 Svaveldioxid 

NOx Kvävedioxider 

CH4 Metan 
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1 Introduktion 
För att nå en hållbar elproduktion krävs ett utsläpps-, avfalls-, och naturresursperspektiv, att tänka på 

hur vi förhåller oss till naturen och vilka begränsade resurser som hämtas från ekosystemet och 

samtidigt beakta vad som lämnas i form av utsläpp och avfall. (Areskoug, Eliasson, 2012) 

Vid direkt användning av solinstrålning för att producera el och värme används solceller och 

solfångare. På grund av växthuseffekten och förbränning av fossila bränslen blir denna förnybara 

energikälla allt mer aktuell. Solcellen har dessutom inga utsläpp eller avfallsprodukter under 

användningsfas, nackdelen är att solcellernas elproduktion står i direkt proportion till solintensiteten. 

(Zinko. i.d) 

Högskolan Väst i Trollhättan, Västra Götaland, är en högskola som erbjuder utbildning genom 

program eller kurser och forskning. Högskolan Väst har en budget på 300 000kr för montering av en 

pilotanläggning med solceller som dels kommer användas i utbildningssyfte. Målet är att i ett senare 

skede planera för en större anläggning. Produktion av förnybar energi är ett av Högskolan Västs steg 

för att bidra till hållbar utveckling. Denna rapport är en förstudie där förutsättningarna för olika typer 

av solcellsanläggningar analyseras och utvärderas. Den teoretiska studien skall ses som ett förarbete 

för att vid beslut om att gå vidare med projektet begära offerter från leverantörer där mer exakta 

kostnader framgår. 

1.1 Syfte  

Syftet med projektet är att studera förutsättningarna för en investering i en solcellsanläggning på 

Högskolan Väst ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 

1.2 Mål 

Målet med studien är att ta fram olika anläggningsförslag för en budget på 300 000kr och ge en 

rekommendation kring vilken solcellsanläggning högskolan bör investera i. Samt att jämföra några 

förnybara energikällor avseende utsläpp av växthusgaser och energiåterbetalningstid.  

1.3 Avgränsningar 

För den ekonomiska utvärderingen används payback-metoden, vilken beräknar återbetalningstiden, 

och en annuitetsberäkning redovisas. Den tekniska analysen studerar fyra leverantörers nyckelfärdiga 

solcellspaket på 10kWp, där likheter och olikheter presenteras. Utvärderingen av miljöpåverkan 

avgränsas till energiåterbetalningstid och utsläpp av växthusgaser per producerad kWh genom 

livscykeln från några förnybara energikällor som solvärme, solel, vattenkraft och vindkraft. 

Solcellernas livscykel (LCA) sammanställs från vagga till graven. Studien baseras på kristallina 

kiselceller.  

1.4 Metod 

Studiebesök på Högskolan Väst och intervju med Helena Källström, koordinator för hållbar 

utveckling och kvalitet, och Thomaz Birgerson, avdelningschef, angående Högskolan Västs miljömål, 

miljöpolicy, elförbrukning och förutsättningar för förnybar elproduktion. Genom rundvadring på 

skolområdet studerades lämpliga tak och fasader för solceller. Viktiga faktorar att ta hänsyn till vid val 

av plats är bland annat lutning, vädersträck och storlek. Efter val av lämpligt tak och fasad har 

ritningar analyserats för att räkna ut storlek och lutningsförhållande. För att väga viktiga faktorer och 

priser kring dimensionering har leverantörer kontaktats.  
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De onlinebaserade beräkningssystemen PVGIS och Solelekonomi 1.0 nyttjas för att simulera den 

förväntade elproduktionen som sätts i förhållande till elförbrukningen på Högskolan Väst. För att 

beräkna återbetalningstiden används payback-metoden, även en annuitetskalkyl presenteras. 

Vilka typer av solceller det finns på marknaden analyseras och en solcells livscykel undersöks. 

Energiåterbetalningstid och utsläpp av växthusgaser per producerad kWh genom livscykeln 

presenteras. Högskolan Västs elnätsbolag, Trollhättan Energi, kontaktas för att diskutera möjligheten 

att ansluta en solcellsanläggning till elnätet, samt möjligheten för nätägarna att köpa in eventuell 

överskottsel om produktionen överskrider förbrukningen. Kontakt med Länsstyrelsen i Västra 

Götaland genomförs för att studera tillvägagångssätt för att ansöka om finansieringsstöd. 

2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet inleds med information om Högskolan Väst där skolans elförbrukning och 

miljöarbete redovisas. Därefter beskrivs solenergi i allmänhet och solceller i synnerhet, vilket följs av 

information kring hur ett nätanslutet solcellssystem är uppbyggt och en solcells livscykelanalys. Efter 

det redovisas en miljöanalys av energiåterbetalningstiden och utsläpp av växthusgaser för några 

förnybara energikällor. Avslutningsvis studeras olika monteringslösningar för solcellsanläggningar; 

byggnadsintegrerade och byggnadsapplicerade. 

2.1 Högskolan Väst 

Högskolan Väst ligger i Trollhättan, Västra Götaland. Det är en högskola som erbjuder varierade 

utbildningsprogram och kurser inom exempelvis teknik, hälsa och vård, samt ekonomi och ledarskap. 

Högskolan har tre prioriterade forskningsområden; produktionsteknik, barn- och ungdomsvetenskap, 

och arbetsintegrerat lärande. Figur 1 visar en översiktskarta över campusområdet på Högskolan Väst, 

byggnad D-J är de nyaste delarna av högskolan. (Högskolan Väst, 2014)
 

Området hållbar utveckling är en viktig del av högskolans arbete och några samarbetspartner är, 

Miljöbron, Smart Energi och Green Factory. (Högskolan Väst, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 Översiktskarta över campusområdet på Högskolan Väst (Högskolan Väst, 2015) 
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2.1.1 Elförbrukning  

Högskolan Västs elnätsbolag är Trollhättan Energi. Högskolan köper därefter sin energi från 

elhandelsbolaget Switch Nordic Green, som garanterar en grön el till 100% producerad av de 

förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Högskolan Väst har tre anläggningar registrerade hos 

Trollhättan Energi: Djupebäcksgatan 25 byggnad B och C på figur 1, Gustava Melins gata 2 byggnad 

D-J och Gustava Melins gata parkering visas som P på figur 1. Denna rapport studerar Gustava Melins 

gata 2, och avgränsas till solceller på tak och fasad på hus D. Figur 2 visar elförbrukningen på 

fastighet Gustava Melins gata 2 från 2011-2014. Figur 3 visar hur elförbrukningen skiljer sig 

månadsvis under 2014 för samma fastighet. Högskolan har en relativt jämn elförbrukning sett från 

2011 och framåt, både på års-, och månadsbasis. (Källström, 2015a)  

 

Figur 2 Elförbrukning [kWh] Gustava Melins gata 2 från 2011 till 2014 (Källström, 2015a) 

 

Figur 3 Elförbrukning [kWh] Gustava Melins gata 2 månadsbasis 2014 (Källström, 2015a) 

Högskolan använder olika mycket energi vid olika tidpunkter på året på grund av att de flesta kurser 

och program är placerade med terminsstart i september och terminsslut i juni. Därför har högskolan i 

sitt avtal med Trollhättan Energi valt att använda höglasttid och låglasttid. Höglasttid är från november 

till mars, måndag till fredag klockan 6.00–22.00 och låglasttid är övrig tid. Högskolan betalar ett 

elöverföringspris på 8,1öre/kWh under höglasttid och 3,2öre/kWh under låglasttid. För elräkningen 

tillkommer sedan en abonnemangsavgift, effektavgift och moms (25%). Högskolan Väst betalar 

Switch Nordic Green en avgift på 0,68kr/kWh (ex moms). (Källström, 2015a) Figur 4 visar den 

procentuella skillnaden mellan höglasttid och låglasttid månadsvis under 2014 där 100% är total 

elförbrukning. Under mars månad står låglasttid för 35% och höglasttid för 65% vilket ger ett 

elöverföringsförhållande i pris på 1837kr och 8752kr respektive. Den totala elkostnaden under mars 

månad var ca 123 000kr (ex moms). I denna studie sätts låglasttid i förhållande till förväntad 

elproduktion.  
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Figur 4 Skillnaden mellan höglasttid och låglasttid i procent under 2014, där 100% är total förbrukning per månad. 

2.1.2 Miljöarbete  

I sin miljöpolicy beskriver Högskolan Väst vikten av att främja hållbar utveckling, vilket för 

högskolan innebär en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd, och rättvisa. Där hänsyn 

tas till nuvarande och kommande generationer. I sitt miljöarbete nämner Högskolan Väst några 

fokusområden så som utbildning, forskning, samverkan och resursanvändning. (Källström, 2015b)  

Högskolan Väst är delaktig i en överenskommelse med Smart Energi. Smart Energi är en politiskt 

styrd process som arbetar för ett fossilbränslefritt Västra Götaland och för att skapa en hållbar och 

långsiktig energiförsörjning. Smart Energis arbete är indelat i sex fokusområden 1) effektiv 

energianvändning, 2) effektiva persontransporter, 3) effektiva godstransporter, 4) ökad produktion av 

förnybar energi, 5) livsstil konsumentmakt och producentansvar, 6) alternativa drivmedel och 

effektivare fordon samt sjöfart. (Englund, 2015) Högskolan Väst har valt att delta i två 

överenskommelser, effektivare persontransporter där fokusområdet är cykelpendling, och ökad 

produktion av förnybar energi från skog, jord, vind, sol och vågkraft. Fokusområdet cykelpendling är 

något Högskolan Väst har arbetat med. Nästa steg är produktion av förnybar energi där en budget på 

300 000kr är avsatt för någon form av pilotanläggning under år 2015. (Källström, 2015a) 

2.2 Solenergi  

Bara en mycket liten del av solens energi når jordytan, ändå står solen för ca 97% av jordens 

energitillförsel (Sidén, 2009). Solstrålningseffekten som når jordytan som ett snittvärde är 1 000W/m
2
 

vilket är den instrålning som människan kan utnyttja. De faktorer som påverkar hur mycket energi 

människan kan ta tillvara från solinstrålningen är bland annat lokalisering, soltimmar, reflektion och 

absorption i moln. (Andrén, 2011) Figur 5 visar hur solenergin varierar på årstidsbasis, figuren är ett 

genomsnitt för Sverige på en 

yta riktad mot söder vinklad 

45°. Under sommarmånaderna 

är solenergin som högst. 

(Sidén, 2009)  
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Figur 5 Solenergins procentuella fördelning över året på en yta mot söder 

vinklad 45° (Sidén, 2009) 

http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Smart-Energi1/Om-Smart-Energi/
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Enligt figur 6 har Sverige en solstrålning runt 1 000kWh/m
2
 och år, vilket är ett medeltal från 

normalperioden 1961-1990 där solstrålningen är mätt mot horisontella ytor. I södra Sverige, där 

Högskolan Väst är beläget, ligger solstrålningen mellan 900-1 000kWh/m
2
. (SMHI, 2009) 

 

Figur 7 visar några orienterade och lutande ytor 

som beskriver solenergin i procent av den 

globalstrålning som visas i figur 6. Genom att 

multiplicera solstrålningen med olika orienterade 

och lutande ytor är det möjligt att uppskatta 

solstrålningen på den valda platsen och 

montagevinkeln. Genom att montera en anläggning 

i söderläge vinklad 45° går det att ta tillvara på 12% 

mer solstrålning i jämförelse med horisontell 

montering. Detta eftersom solen går upp i öst och 

ner i väst, och om solstrålningen träffar en vinkelrät 

yta snett så fördelas solstrålningen på en större yta. 

(SolEl-programmet. i.d.a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En faktor som kan påverka solinstrålningen är albedo, vilket är en markytas reflektionsförmåga. Desto 

högre albedo desto mer solstrålning reflekteras av en yta. Naturliga ytor har en albedo mellan 5-30% i 

jämförelse med snötäckt mark som har en albedo på mer än 60%. (SMHI, 2007) För stadsbebyggelse 

beräknas albedo vara 20% för sommarmånaderna mars till september, och 50% för övriga månader. 

(Widén, 2011)  

  

Figur 7 Solenergi i procent av globalstrålningen 

vid olika placeringar i förhållande till söder. 

(SolEl-programmet. i.d.a) 

Figur 6 Solstrålning för ett år under 

normalperioden 1961-1990 (SMHI, 

2009) 
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2.3 Solceller 

För att ta tillvara på solinstrålningen och producera elektricitet monteras solceller på tak, fasader, mark 

med flera. Ljusets energibärare, fotonerna, träffar solcellen och exciterar elektroner i 

halvledarmaterialet där en elektrisk ström uppkommer. Solcellerna polariseras så att baksidan (p-

dopad sida) laddas negativt, genom dopning med bor så att atomerna får tre valenselektroner, och 

framsidan (n-dopad sida) blir positivt laddad, genom dopning med fosfor så att atomerna får fem 

valenselektroner. Halvledarmaterialet är vanligen av kisel (Si). (Andrén, 2011) Figur 8 visar en 

kiselcells konstruktion, en kiselsolcell ger 0,5V. Seriekoppling av celler, ca 60st, ger moduler med 

lämplig spänning, vanligen 30V. Därefter seriekopplas modulerna för att nå en högre sammanlagd 

spänning och kan via en växelriktare kopplas in på elnätet. (EPIA, 2011) 

Den i solcellen producerade effekten avgörs av verkningsgraden, arean av solcellerna och solljusets 

intensitet. (Andrén, 2011) Den energi som går att producera från en kvadratmeter solceller per år med 

en solinstrålning på 1 000kWh/m
2 
och år beräknas till 150kWh el. (Areskoug, Eliasson, 2012)  

Ungefär 10-15% av solens energi kan 

omvandlas till elektricitet, vilket betyder 

att verkningsgraden för solceller är låg. 

Något som kan påverka verkningsgraden 

är att placera elproduktionen nära 

förbrukarna vilket innebär att förluster i 

överföringar blir marginella. (Sidén, 

2009) En solcell har en livslängd på 30-

40 år och de flesta leverantörer lämnar en 

effektgaranti på 25 år. (EPIA, 2011) 

2.3.1 Prisutveckling för solceller 

I Sverige har intresset för solcellssystem ökat genom åren mycket på grund av en kostnadsreduktion 

på nätanslutna nyckelfärdiga anläggningar och investeringsstöd från staten. Tabell 1 visar 

prisutvecklingen för elnätsanslutna nyckelfärdiga system på 10-250kWp från 2006 till 2013 (ex 

moms). Priset för varje år är ett medeltal från olika leverantörer i Sverige, och exkluderar drift och 

underhållskostnader och inkluderar montering och installation, batterier, växelriktare, solcellsmoduler 

och alla installations- och kontrollkomponenter för moduler, växelriktare och batteri. (Lindahl, 2013) 

Tabell 1 Prisutveckling nyckelfärdiga nätanslutna anläggningar 10-250kWp i Sverige [kr/Wp] (Lindahl, 2013) 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pris [kr/Wp] 60 60 67 47 35 25 16 14 

2.3.2 Olika typer av solceller  

Det finns ett brett utbud av solceller på marknaden, med olika verkningsgrad, tillverkningskostnad, 

livslängd och utseende. Några av de solceller som finns på marknaden är kristallina kiselceller (som 

kan delas upp i monokristallina och polykristallina kiselceller), tunnfilmsceller, nanostrukturerade 

celler och tandemceller. (Sidén, 2009) Solcellerna delas upp i grupper beroende på vilket material 

halvledaren i solcellen består utav. (Zimmermann, 2011) 

  

Figur 8 En kiselcells konstruktion (SolEl-programmet. i.d.b) 
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2.3.2.1 Kristallina kiselceller 

År 2010 var 88% av solcellerna på marknaden kristallina kiselceller. Kiselskivorna har en tjocklek 

mellan 150 µm till 250 µm, och delas upp i två kategorier, monokristallina celler och polykristallina 

celler. (Zimmermann, 2011) Skillnaden är att i de monokristallina cellerna sitter atomerna med 

fulländad symmetri till skillnad från polykristallina celler där kiselatomerna är arrangerade mindre 

symmetriskt. (Sidén, 2009) Verkningsgraden för polykristallina kiselceller ligger i intervallet 11-15% 

och monokristallina kiselceller har en verkningsgrad runt 15-20%.  Kiselcellerna är känsliga för 

skuggor och höga temperaturer. (Heinstein, Ballif, Perret-Aebi, 2013) En kiselcells livslängd beräknas 

till 30-40 år (EPIA, 2011) Denna studie avgränsas till kristallina kiselceller. 

2.3.2.2 Tunnfilmsceller  

Tunnfilmsceller är en relativit ny typ av solcell på marknaden som består av en glasskiva som sedan 

täcks av ett tunt lager material. Idag är materialet i tunnfilmsceller av antingen, kadmium tellurid 

(CdTe), amorft kisel (aSi) eller koppar indium gallium diselenid (CIGS/CIS). (Sidén, 2009) 

Verkningsgraden för tunnfilmsceller varierar beroende på vilket material som täcker glasskivan och 

ligger i intervallet 5-13%, där CIGS/CIS har högst och aSi har lägst verkningsgrad.  Fördelen med CIS 

är att de har högre verkningsgrad vid lägre ljusintensitet. (Heinstein, et al, 2013) År 2010 stod 

tunnfilmsceller för 12% av marknaden. (Zimmermann, 2011) 

2.3.2.3 Nanostrukturerade celler 

Nanostrukturerade solceller är en våt solcell som är uppbyggd utav en elektrolyt och två elektroder. 

Framtidsfrågan för denna typ av solcell är hållbarheten under ett längre perspektiv. Fördelen är den för 

närvarande låga tillverkningskostnaden. (Sidén, 2009) 

2.3.2.4 Tandemceller  

Tandemceller är en solcell som är uppbyggd av flera skikt. Flera skikt kan öka verkningsgraden då en 

foton som inte absorberas av det första skiktet kan tas upp av nästa. Nackdelen med tandemceller är 

den höga investeringskostnaden, mycket på grund av höga kostnader för material och tillverkning. 

(Sidén, 2009) 

2.3.3 Nätanslutet solcellssystem 

Ett nätanslutet solcellssystem består av olika komponenter 

där huvudkomponenterna är solcellsmoduler och 

växelriktare, se figur 9. Första steget är att modulerna 

seriekopplas i strängar som sedan parallellkopplas i en 

kopplingslåda. Via en DC-brytare (likströmsbrytare) 

ansluts kopplingslådan till växelriktaren som omvandlar 

solcellernas producerade likström till växelström lämpat 

för de elektriska instrumenten i en fastighet. Via en AC-

brytare (växelströmsbrytare) och elmätare kopplas 

växelriktaren in i fastighetens elcentral. Vid ett komplett 

system kan den överskottsel som produceras matas ut på 

elnätet. (SolEl-programmet. i.d.b) För anslutning till 

elnätet krävs en överenskommelse med nätägaren och en 

mätutrustning för att redovisa levererad ström. (Sidén, 2009)
 

 

Figur 9 Nätanslutet solcellssystem (SolEl-

programmet. i.d.b) 
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2.3.4 Solcellernas livscykelanalys  

En livscykelanalys (LCA) är en metod för att analysera alla in-, och utflöden i form av materia och 

energi samt avfall och utsläpp till miljön, för en produkt eller teknik från t.ex. vagga till graven. Att 

producera elektricitet med solceller är ett renare alternativ i jämförelse med fossila bränslen, men även 

solcellernas livscykel påverkar ekosystemet. Ett allmänt flöde av en livscykel presenteras i figur 10. 

(Fthenakis, Kim, 2010) Det är skillnad på livscykler för olika solcellstyper men eftersom denna 

rapport fokuserar på kristallina kiselceller och de står för den största delen av marknaden studeras 

deras livscykel närmare.  

2.3.4.1 Utvinning 

Livscykeln av solceller startar med utvinning av komponenterna i en solcellsmodul. För att undersöka 

beståndsdelarna av kristallina kiselceller har Dubey, Jadhav och Zakirova analyserat en kristallin 

kiselmodul som viktmässigt består till 74% av glas, 6,5% plast, 10% aluminium och 3% av själva 

solcellen. Andra material som zink, koppar, bly och silver med flera står för mindre än 1%. (Dubey, 

Jadhav, Zakirova, 2013) Själva solcellen består av en solid dopad halvledarkristall av kisel. Den 

malmbrytning som fordras för att utvinna metallerna är energikrävande och en källa för utsläpp. 

(Molander, Ahlborg, Arvidsson, Hammar, Kushnir, Wallin, Westerdahl, 2010) Glas, plast och 

aluminium produceras i konventionella processer av traditionella tillverkare. Processerna har genom 

åren utvecklats och en ytterligare utveckling i effektivitet kan inom de närmsta åren bli svår att uppnå. 

Däremot är produktionen av själva solcellen fortfarande i utvecklingsfas, här finns utrymme för 

energieffektivisering.  (Dubey, et al, 2013) 

En solcellsmodul består till största del av glas som är en blandning av sand och alkalier. 

Beståndsdelarna smälts i höga temperaturer med exempelvis blyoxid och kalk, vilket är en process 

som frigör gas av syre, kväve, svaveloxider och koldioxid. (Linzander. i.d) En annan beståndsdel i 

solcellsmodulen är plast som framställs av råolja och naturgas som huvudråvaror. (Terselius. i.d) Ett 

metalhölje som består av aluminium skyddar solcellsmodulen. Aluminium är ett metalliskt grundämne 

som är vanligt förekommande på jordklotet och bryts från mineral-, och bergarter. Själva brytingen är 

energikrävande och ger upphov till avfall. (Elding. i.d) Kristallina kiselceller består som namnet 

antyder av kisel (Si), som är ett vanligt förekommande grundämne i universum. Kislet är alltid bundet 

till exempelvis silikater eller syre i kiseldioxid (SiO2). (Albertsson. i.d) 

2.3.4.2 Tillverkning 

De mono-, och polykristallina kiselcellerna tillverkas av kiseldioxid. Första steget i tillverkningen är 

att frigöra kislet från kiseldioxid med hjälp av kol i en ljusbågsugn där oxiden kan reduceras, 

ytterligare rening sker upprepade gånger. Syftet är att rena kislet till så hög grad som möjligt, vilket är 

en energikrävande process. Efter reningen smälts kisel för att tillverka en stor kiselkristall. 

Kiselkristallen delas i smala skivor oftast med måtten 156*156mm
2
. (Sherwani, Usmani, Varun, 

2010). För att få den elektriska spänning som fodras dopas det översta n-skiktet med fosfor, så att det 

yttersta elektronskalet hos atomerna får fem valenselektroner, i jämförelse med att kisel vanligen har 

fyra valenselektroner i det ytterasta skalet. Det understa p-skiktet dopas med bor, så att atomerna får 

tre valenselektroner. När de två skikten placeras ihop söker sig den femte elektronen i n-skiktet till p-

skiktet så att det översta skiktet blir positivt och det understa skiktet negativt laddat, se figur 8 (SolEl-

programmet. i.d.b). Skivorna ytbehandlas därefter för att förbättra effekten och framsidan behandlas 

med en antireflektionsbeläggning. Den färdiga cellen bör därefter kontrolleras för elektriska 

Utvinning Tillverkning Driftskede 
Avfall/ 

Återvinning 

Figur 10 Livscykel 
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egenskaper samt effektivitet. (Peng, Lu, Yang, 2012) De enskilda cellerna kopplas i serie och parallellt 

för modultillverkning. En modul innehåller ungefär 60 celler, varierat efter tillönskade elektriska 

egenskaper. Solcellerna skyddas av en glasskiva som placeras ovanpå modulerna och ett metallhölje 

av aluminium runt om modulen. (Sherwani, et al, 2010) 

Olika studier har beräknat den totala energianvändningen genom livscykeln av en solcellsmodul. 

Resultaten varierar mellan 2 860MJ/m
2
 upp till 5 253MJ/m

2
 för monokristallina kiselceller och 

2 699MJ/m
2
 upp till 5 150MJ/m

2
 för polykristallina kiselceller. Variationen beror på vilka metoder 

som används under tillverkningsfasen. Energianvändningen för monokristallina kiselceller är i de 

flesta fall något högre i jämförelse med polykristallina kiselceller, mycket på grund av en mer 

energiintensivare kristallisationsprocess i tillverkningsfas. Från 1990 har energianvändningen minskat 

mer än en tredjedel per cell på grund av kontinuerliga förbättringar i tillverkningstekniker. (Peng, et al, 

2012) 

I miljöanalyser bedöms frekvent energiåterbetalningstiden för en solcell. Energiåterbetalningstiden 

definieras som den tid det tar för den förnybara energikällan att producera samma mängd energi som 

går åt för att framställa själva solcellsmodulen. Ju lägre energiåterbetalningstiden är desto lägre 

kommer utsläppen av fossila bränslen vara. (Fthenakis, et al, 2010) Energiåterbetalningstiden för 

kristallina kiselceller ligger mellan 3 och 3,5 år i norra Europa med en solinstrålning på 1 000kWh/m
2
 

och år. (Dubey, et al, 2013) 

De största utsläppsmängderna av växthusgaser sker vid användning av energi från fossila bränslen vid 

utvinning och tillverkning av solcellsmodulerna. Utsläppen varierar därigenom från land till land 

beroende på landets energimix. För monokristallina kiselceller ligger utsläppen av växthusgaser 

genom livscykeln i medeltal mellan 29-45gCO2-eq/kWh och för polykristallina kiselceller 23-44gCO2-

eq/kWh. (Peng, et al, 2012) 

2.3.4.3 Driftskede 

Den omvandling som sker när solcellen producerar elektricitet från solljuset sker utan att något ämne 

eller material förbrukas, vilket betyder att under driftstadiet har solcellen låg miljöpåverkan. (Andrén, 

2011) Solcellerna medför heller inget oljud. Däremot kan miljöpåverkan uppkomma vid stor 

markanvändning, om modulerna inte installeras i samband med fasad eller tak av byggnader vilket ger 

minimal inverkan på markanvändningen. (Molander, et al, 2010) 

2.3.4.4 Avfall/Återvinning 

Efter 30-40 år när solcellernas produktivitet minskat och det är dags att byta ut dem finns möjlighet att 

byta ut solcellsmodulerna och låta ställningen sitta kvar, vilket innebär att en ny ställning inte behöver 

produceras och därigenom förbrukas mindre aluminium. Eftersom det är begränsad tillgång på en del 

av komponenterna i en solcell är det av vikt att plocka isär de olika komponenterna för återvinning, 

vilket genererar utsläpp och kräver energi. (Molander, et al, 2010) En viktig del i framtidsutvecklingen 

av solceller är att minska behovet av kisel, vilket kan verkställas genom att producera tunnare 

solceller. (Sidén, 2009) En annan viktig framtidsforskning är att minska kostnaderna genom 

materialeffektivisering. (Andrén, 2011)  

2.3.4.5 Sveriges miljömål 

Naturvårdsverket (Molander, et al, 2010) gjorde en studie 2010 där olika LCA-analyser jämförts för 

att undersöka hur elproduktion från den förnybara energikällan solenergi påverkar de svenska 

miljömålen.  
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Studien är baserad på kristallina kiselceller och resultatet visar att produktion av råmaterial samt 

tillverkning, där utvinning och markanvändning vid gruvdrift och bearbetning av material ingår, ger 

upphov till tre stressorer (aktiviteter som påverkar ekosystemet) vilka är gruva, slagghögar och 

läckage av kemiska ämnen. Vid utvinning av råmaterial oftast genom gruvarbetet påverkas miljömålen 

levande skogar och storslagen fjällmiljö. Bearbetning av det utvunna materialet och lakning från 

slagghögar under gruvdrift påverkar miljömålet giftfri miljö. Slagghögar kan dessutom tränga ner i 

grundvattnet och påverkar därigenom miljömålet grundvatten av god kvalitet. Miljömålet frisk luft 

påverkas vid gruvarbete som släpper ut skadliga partiklar i luften samt vid utsläpp av flyktiga 

organiska ämnen som kan förekomma vid läckage av kemiska ämnen. (Molander, et al, 2010) 

2.4 Förnybara energikällor 

Några energikällor har studerats avseende energiåterbetalningstid, och utsläpp av växthusgaser per 

producerad kWh genom livscykeln. Undersökningen redovisas i figur 11 och 12. Resultatet är en 

sammanställning från södra Europa med en medelinstrålning på 1 700kWh/m
2
 och år vilket påverkar 

energiåterbetalningstiden för solvärme och de olika solcellstyperna. 

2.4.1 Energiåterbetalningstid  

Ju lägre energiåterbetalningstiden är desto snabbare går det att producera den energi som förbrukas vid 

framställning av den förnybara energikällans komponenter. Energiåterbetalningstiden för de förnybara 

energikällorna vindkraft, solenergi och vattenkraft har jämförts. Resultatet redovisas i figur 11. (Peng, 

2012) (Varun, 2009) 

 

Figur 11 Energiåterbetalningstiden för några förnybara energikällor [år] (Peng, 2012) (Varun, 2009) 

2.4.2 Utsläpp av växthusgaser 

Den mest välkända växthusgasen är koldioxid (CO2), men andra gaser som SO2, NOx, CH4 med mera 

är också växthusgaser. Växthuseffekten av olika gaser definieras vanligen som den globala 

uppvärmningspotentialen (GWP) relativt till CO2. Därför uttrycks växthusgaser ofta i CO2-

ekvivalenter. Figur 12 visar hur mycket växthusgaser en energikälla skulle avge per producerad kWh, 

vilket räknas ut genom att dividera de totala utsläppen av växthusgaser med producerad el under 

livscykeln. Utsläppsmängderna för kolkraftverk varierar mellan 900-1 200gCO2-eq/kWh och för 

naturgasanläggningar 400-500gCO2-eq/kWh. (Peng, 2012) (Raadal, 2011) 
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Figur 12 Utsläppsmängd av växthusgaser för några energikällor [gCO2-eq/kWh] (Peng, 2012) (Raadal, 2011) 

2.5 Monteringslösningar   

Solcellsanläggningar kan delas in i två kategorier. BIPV, Building Integrated Photovoltaics, 

byggnadsintegrerade solceller och BAPV, Buildning Applicated Photovoltaics, som står för 

byggnadsapplicerade solceller. Om en anläggning ska vara byggnadsintegrerad krävs att solcellerna 

uppfyller en extra funktion, exempelvis som solskydd eller som en del av klimatskalet. En 

solcellsanläggning som däremot är byggnadsapplicerad ger inget mervärde bortsett från elproduktion. 

(van Noord, 2010) 

2.5.1 BIPV 

Om solceller monteras som solskydd ger dessa ett mervärde och anläggingen är byggnadsintegrerad. 

Ett sätt är att använda lameller med solceller som solskydd för att hindra direkt solinstrålning och 

minska kylbehovet samtidigt som el produceras, figur 13 visar en anläggning på Trollhättans Stadshus 

där solcellerna monterats som solskydd. Lameller kan dels vara fastmonterade ovanför fönster eller 

rörliga och följa solen. Solcellerna kan placeras direkt på ovansidan av lamellerna alternativt kan en 

solcellsmodul ersätta lamellerna, med kortsidan utåt och långsidan emot väggen. (van Noord, 2010) 

BIVP kan vid en del byggnationer fungera som arkitektoniska beståndsdel och därigenom öka de 

visuellt tilltalande effekterna. (Peng, Huang, Zhishen, 2011)  

Vid montering av byggnadsintegrerade solskydd 

är det viktigt att undvika att solcellsmodulerna 

skuggas från närliggande byggnader stuprör, träd, 

lyktstolpar och flaggstänger med flera. Eftersom 

solcellsmodulerna kopplas i serie och parallellt 

betyder det att skuggning på en solcellsmodul 

påverkar elproduktionen från hela raden med 

moduler. (van Noord, 2010)  

2.5.2 BAPV 

Om en solcellsanläggning monteras på en redan 

existerande byggnad i syfte att producera elektricitet är detta en byggnadsapplicerad lösning. En fördel 

med byggnadsapplicerade system är att de är enkla att montera och underhålla samt att systemet är 

enkelt byggd. En annan fördel är att det går relativt enkelt att byta ut solcellsmodulerna vid behov 

eftersom en byggnads livslängd oftast är längre än solcellernas. (Peng, et al, 2011) 
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3 Resultat 
Resultatet beskriver solceller på tak och solceller på fasad utifrån tre olika aspekter. Första aspekten är 

dimensionering, här redogörs förutsättningarna för planerad anläggning.  Figur 14 visar den globala 

solstrålningen på platsen där solcellerna förväntas placeras beräknat från datorprogrammen PVGIS 

och Solelekonomi 1.0. Dimensioneringsdelen följs av en produktionsbeskrivning, där förväntad 

elproduktion presenteras. Avslutningsvis redovisas en investeringskalkyl där återbetalningstiden och 

annuiteten beräknas. Resultatet följs av en teknisk analys där olika nyckelfärdiga solcellsanläggningar 

jämförs.  

 

Figur 14 Globalstrålning i kWh/m2 för koordinaterna N 58,28189°, E 12,29229°, blå linje. (PVGIS, 2012a) Röd linje 

visar den globala instrålningen från Göteborg med koordinaterna N 57,7°, E 12,0°. (Widén, 2011) 

3.1 Solceller takmontage 

Att montera solceller på befintligt tak enbart för produktion av elektricitet ger en byggnadsapplicerad 

lösning. För att studera förutsättningarna för Högskolan Väst att montera solceller på takytor 

analyseras taket på hus D enligt figur 1. Den delen av taket som studeras vidare är ytan rödmarkerad i 

figur 15, storleken på den markerade ytan är ca 218m
2
, och taket består av papp. Byggnaden ligger i 

sydvästlig riktning 9° azimut med koordinaterna: N 58,28189°, E 12,29229°. Azimutvinkeln definierar 

orienteringen av en byggnad i väderstreck. Ett system som är vänt i söderläge har azimutvinkeln 0°, 

mot öst -90°, mot väst 90°, mot nord +/- 180°. (Widén, 2011). Den optimala azimutvinkeln är därav 

0°. Taket har ett lutningsförhållande 1:16 vilket ger en lutningsvinkel på ca 4°. Figur 16 visar den 

rödmarkerade ytan från ritningen i figur 15. (Järnerot, 2015) 
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Figur 15 Ritning över taket på hus D (Järnerot, 2015) 

där den rödmarkerade ytan studeras närmre 

Figur 16 Den rödmarkerade ytan från 

figur 12, foto Felicia Tengdahl 
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3.1.1 Dimensionering 

Dimensionering av en solcellsanläggning kan utföras på olika sätt, dels för en viss budget, storlek eller 

elproduktion men också för optimal nyttjad yta. För denna studie dimensioneras solcellsanläggningen 

efter en budget på 300 000kr. Taket är placerat i riktningen 9° azimut vilket ger den optimala vinkeln i 

höjdled 38°. (PVGIS, 2012a) För att nå 38° behöver modulerna vinklas 34° med ett montagesystem, 

vilket enligt figur 7 ökar elproduktionen med runt 12% i jämförelse med horisontell montering. 

Enligt tabell 1 hade ett nätanslutet nyckelfärdigt system mellan 10-250kWp en investeringskostnad på 

14kr/Wp år 2013 (ex moms). En budget på 300 000kr resulterar därför i en anläggning med effekten 

ca 20kW och 80 moduler, vilket blir 130m
2
. (Lindahl, 2013) För att anläggningarna inte ska 

överskrida en budget på 300 000kr studeras anläggningar med modulantal 60, 70 och 80 st., vilket ger 

två rader med moduler på taket. För denna studie används standardmåtten 0,99*1,65*0,04m för 

storleken på solcellsmodulerna, vikt på 18,8kg, och toppeffekten 250Wp per modul, vilket är ett mått 

på den effekten vare modul kan leverera. För dimensionering av anläggningen studeras fem olika 

alternativ, tre i optimal lutning (38°) men med olika antal moduler vilket ger ny toppeffekt och storlek. 

En med upphöjning på 40° vilket ger en lutning på 44°. Ett standardsystem kan ha olika upphöjning 

beroende på förutsättningarna, för denna studie nyttjas 40° upphöjning. En anläggning i takets lutning 

(4°) utan montagesystem studeras för att jämföra skillnaden i elproduktion med investeringskostnaden. 

De fem anläggningarna beskrivs i tabell 2.  

3.1.2 Produktion 

Den förväntade elproduktionen beräknas med hjälp av programmen PVGIS och Solelekonomi 1.0. 

Resultaten redovisas mer specifikt i bilaga C. 

3.1.2.1 PVGIS 

Programmet PVGIS beräknar den förväntade elproduktionen och därigenom förutsättningarna för 

solceller från fem olika monteringsalternativ. PVGIS står för Photovoltaic Geographical Information 

System och är ett datorbaserat programmeringssystem. Programmet är en solinstrålningskarta 

framtagen inom EU men sträcker sig i Afrika, Europa, och sydvästra Asien. Programmet använder 

klimatdata från referensperioden 1981-1990. (PVGIS, 2012b) Figur 17 visar elproduktionen 

månadsvis från de fem olika anläggningarna med olika toppeffekt och upphöjning. Alla fem 

anläggningarna har som högst elproduktion under maj-juli. Anläggningarnas förväntade elproduktion 

på årsbasis visas i tabell 2. För månadsvis elproduktion se bilaga C. De inmatningsuppgifter som har 

nyttjats för att beräkna den förväntade elproduktionen för takanläggningarna beskrivs i bilaga B. 

(PVGIS, 2012a)  

 

Figur 17 Elproduktion för de fem olika anläggningarna som studerats [kWh] (PVGIS, 2012a) 
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Låglasttid förekommer under månaderna april till oktober på Högskolan Väst. Eftersom 

elproduktionen från solcellerna är som störst under dessa månader sätts elförbrukning under låglasttid 

i förhållande till elproduktion. Juli månad är en av de månaderna då mest elektricitet produceras. 

Tabell 2 visar hur stor del av elförbrukningen som täcks av egenproducerad solel under juli månad i 

procent.  

Tabell 2 De fem anläggningarna som studerats och deras förväntade elproduktion från programmet PVGIS 

Lutning [°] 

Antal 

moduler 

Toppeffekt 

[kWp] 

Storlek 

[m
2
] 

Elproduktion 

[kWh/år] 

Elproduktion 

[W/m
2
] 

Andel elproduktion 

av förbrukningen i 

juli [%] 

38 80 20 130,7 16 183 123,82 1,50 

38 70 17,5 114,3 14 165 123,93 1,31 

38 60 15 98 12 136 123,84 1,13 

44 80 20 130,7 16 132 123,43 1,47 

4 80 20 130,7 14 255 109,07 1,53 

 

3.1.2.2 Solelekonomi 1.0  

Solelekonomi 1.0 är ett datorbaserat beräkningsprogram för att göra en bedömning om förväntad 

elproduktion för en solcellsanläggning. Elproduktionen kan därefter sättas i relation till 

elförbrukningen och programmet tar fram en ekonomisk investeringsbedömning. Programmet 

använder solinstrålningsdata för 2007 från STRÅNG, vilken SMHI har tagit fram. Solelekonomi 1.0 

finns att hämta på SolEl-programmets hemsida. (Widén, 2011) SolEl-programmet drivs av 

energibranschen och Energimyndigheten och är ett forsknings-, och utvecklingsprogram. Syftet är en 

ökad teknisk utveckling och informationsspridning om solenergi. (Sidén, 2009)  

Figur 18 visar på skillnaden i elproduktion på årsbasis mellan resultat från Solelekonomi 1.0 och 

PVGIS med liknande inmatningsparametrar. Programmet Solelekonomi 1.0 visar på en högre 

elproduktion för alla fem system och tre lutningsvinklar. Inmatningsparametrar för programmet 

Solelekonomi 1.0 beskrivs i bilaga B. Elproduktionen månadsvis för de olika anläggningarna i 

Solelekonomi 1.0 redovisas i bilaga C. 

 

Figur 18 Skillnad på elproduktion från Solelekonomi 1.0 och PVGIS på årsbasis 
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 3.1.3 Investeringskalkyl  

Investeringskostnaden beror på parametrar som statligt bidrag eller inte och pris per installerad effekt. 

Kostnaden för att investera i en nätansluten solcellsanläggning varierar beroende på faktorer som 

storlek, montage, val av solceller, solcellsstöd med mera. Enligt tabell 1 hade ett nätanslutet 

nyckelfärdigt system 10-250kWp en investeringskostnad på 14kr/Wp år 2013 (ex moms). Priset 

inkluderar montering och installation, batterier, växelriktare, solcellsmoduler och alla installations-, 

och kontrollkomponenter för moduler, växelriktare och batteri men exkluderar drift-, och 

underhållskostnader. Priset för varje år är ett medeltal från olika leverantörer i Sverige, och är den 

kostnaden som investeringskalkylen bygger på. (Lindahl, 2013) 

Kostnader för montagesystem för att vinkla modulerna i höjdled tillkommer. Ett montagesystem 

kostar runt 1 380kr/kWp beroende på leverantörernas arbetskostnader och materialkostnader. (Sjørup-

Nielsen, 2015). Ett montagesystem krävs för anläggningarna med 44° respektive 38° lutning. Den 

exakta lutningen kan skilja beroende på montagesystemets konstruktion vilket antas försumbart 

eftersom elproduktionen skiljer minimalt   5° lutning. För anläggningen som monteras i takets lutning 

(4°) krävs inget montagesystem vilket minskar investeringskostnaden. Investeringskostnaden av 

anläggningarna från tabell 2 presenteras i tabell 3, mer ingående beräkningar se bilaga D. För att 

presentera anläggningens effekt och energi kan en display installeras vid en lämplig samlingspunkt, 

kostnader för en sådan display tillkommer och är inte med i beräkningarna för investeringskostnaden. 

Tabell 3 Investeringskalkyl för fem anläggningsförslag. För närmre beskrivning av anläggningarna se tabell 2 

Lutning [°] Toppeffekt [kWp] Storlek [m
2
] Investeringskostnad [kr] 

38 20 130,7 307 600 

38 17,5 114,3 269 159 

38 15 98 230 700 

44 20 130,7 307 600 

4 20 130,7 280 000 

 

Kapitel 3.1.3.1 – 3.1.3.8 beskriver parametrar att ta hänsyn till och tillvägagångssätt för att beräkna 

återbetalningstiden och göra en annuitetskalkyl. Syfte är dels att visa återbetalningstidens längd, och 

dels för att ha en grund att utgå ifrån för ett större framtida projekt. 

3.1.3.1 Mikroproducent  

En anläggning som har en maxeffekt på 43,5kWp, säkerhetsabonnemang på max 63A och kan anslutas 

till 230/400V är en mikroproduktionsanläggning. Här hamnar de tre toppeffektsförslagen för 

takmontage. En mikroproducent betalar ingen inmatningsavgift för att koppla in anläggningen på 

elnätet och sälja eventuell överskottsel. (Lindahl, 2013) För att få producera el från en 

solcellsanläggning krävs ett godkännande från elnätsägaren, i detta fall Trollhättan Energi.  

3.1.3.2 Skattereduktion 

Om mikroproduktionsanläggningen under någon period producerar mer än vad som förbrukas kan 

producenten i vissa fall ha rätt till en skattereduktion på 60öre/kWh med ett tak på max 18 000kr/år. 

En förutsättning är att producenten har köpt minst lika många kilowattimmar som matas ut på elnätet. 

Skattereduktionen infördes i januari år 2015. (Skatteverket. i.d) För en pilotanläggning i 

storleksmåtten 10-20kWp på Högskolan Väst produceras långt ifrån mängden som förbrukas. En 

framtida anläggning kan dock hamna inom ramen för skattereduktion. 
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3.1.3.3 Elhandel 

Om en anläggning producerar mer el än vad som förbrukas under vissa perioder kan producenten sälja 

överskottet till valfritt elbolag. Avtal och priser ser olika ut för varje elbolag. Exempelvis betalar 

Falkenberg energi 0,6kr/kWh inklusive moms för egenproducerad överskottsel från mikroproducenter 

av solel (Falkenberg energi. i.d). Elpriset för försäljning är en fast kostnad som beror på den rörliga 

parametern prisutveckling. Tabell 4 visar medelelpriset för typkunden näringsverksamhet på 

tillsvidareavtal från 2008 till 2013, exklusive skatter. (SCB, 2013)  

Tabell 4 Elprisets utveckling från 2008-2013 (SCB, 2013) 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pris [kr/kWh] 0,61 0,78 0,66 0,87 0,76 0,69 

 

3.1.3.4 Investeringsstöd 

Regeringen har avsatt pengar att ansöka som stöd till en solcellsanläggning, syftet är att främja en 

energiomställning. Investeringsstödet infördes år 2009 och fram till och med december 2014 har ca 

38% av de som ansökt beviljats stöd, att siffran inte är högre beror på att de pengar som ansökts har 

överskridit den avsatta budgeten. Från och med januari 2015 ligger stödnivån på 30% för företag och 

20% för privatpersoner, den maximala gränsen för stödet är 1,2 miljoner. För att ansöka om 

investeringsstödet skall en blankett som finns att hämta på energimyndigheten fyllas i och därefter 

skickas till den länsstyrelse projektet räknas till. (Gustafsson, 2015) I Högskolan Västs fall skickas 

ansökningsblanketten till länsstyrelsen Västra Götalands län. Bidraget skall sökas innan installation 

påbörjas.  

3.1.3.5 Elcertifikat  

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd som alla mikroproducenter av förnybar el kan söka. Elcertifikatet 

betyder att för varje producerad megawattimme (1MWh = 1 000kWh) får innehavaren ett elcertifikat. 

Elcertifikaten delas ut av staten, därefter kan ägaren av anläggningen sälja elcertifikatet där priset 

bestäms på öppen marknad av köpare och säljare. Certifikaten kan säljas till exempelvis en 

elleverantör eftersom de är kvotpliktiga och därigenom måste köpa en viss mängd elcertifikat i 

förhållande till sin elförsäljning eller elförbrukning. Nya anläggningar som installeras har rätt till 

elcertifikat i 15 år men som längst till år 2035. Hur stor kostnaden för varje certifikat blir varierar med 

marknadspriset för certifikaten och hur stor kvotplikten är varje år. Om en anläggning är i 

storleksmåttet 50kWp eller större och har en egenanvändning av el högre än 60 000kWh/år så har även 

anläggningen en kvotplikt på 14,2%. (Energimyndigheten, 2013) Enligt Svensk Kraftmäkling (SKM) 

låg medelpriset år 2014 per elcertifikat mellan 170-190kr vilket är 17-19öre per producerad 

kilowattimme. (Svensk Kraftmäkling. i.d) För denna rapport används 0,18kr/kWh. 

3.1.3.6 Nätnytta 

Om en mikroproducent producerar mer än vad som förbrukas och överskottet matas ut på elnätet 

minskar överföringsförlusterna på elnätet, vilket kallas nätnytta. Om en producent bidrar med nätnytta 

kompenseras producenten med ca 5öre per inmatad kWh. (Trollhättan Energi, 2015) För en 

pilotanläggning på Högskolan Väst på max 20kWp kommer anläggningen inte producera mer än vad 

som förbrukas. 
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3.1.3.7 Annuitetskalkyl 

En annuitetskalkyl är en form av lönsamhetsbedömning liknande en nuvärdeskalkyl. Skillnaden är att i 

en annuitetsbedömning så är lönsamhetsbedömningen baserad på den ekonomiska livslängden. 

Annuiteten beskriver den årliga genomsnittliga kapitalkostnaden och är där med lika stor varje år. (Ax, 

Johansson, Kullvén, 2011) Kalkylen tar hänsyn till ränta och antal år, inte inflation eller fluktuerande 

elkostnad. Ekvation 1 visar ekvationen för annuitetskalkylen. (Andrén, 2012) Högskolan Väst vill 

räkna hem en investering av den här typen på 10 år. 

(                                   )

               
              ( )               (1) 

Där annuitetsfaktorn (k) beräknas genom ekvation 2. (Ax, et al, 2011) 

   
 

  (   )       (2) 

Resultatet för annuitetskalkylen presenteras i tabell 5. Annuitetsfaktorn baseras på en kalkyltid på 25 

år och en kalkylränta på 3%. Driftkostnader och degredering av solcellerna räknas inte med i kalkylen. 

Ju lägre annuitet desto mindre är kostnaden per kWh. 

3.1.3.8 Payback-kalkyl 

Den genererade vinsten från installation av solceller är att undvika elkostnader, och bidra till 

hållbarare elproduktion. För att beräkna återbetalningstiden används payback-metoden i ekvation 3. 

Den årliga avkastningen beräknas på Högskolan Västs nuvarande elkostnad på 0,712kr/kWh 

(elöverföring under låglasttid plus elpris). Till den årliga elkostnaden adderas det nuvarande värdet på 

elcertifikat, 0,18kr/kWh. Summan av besparingen blir då (0,712+0,18) 0,9kr/kWh. Installatörer lämnar 

en effektgaranti på 25 år (Hedlund, 2015), vilket rapporten använder. Solcellernas produktivitet 

minskar med ca 0,5% per år och en underhållskostnad tillkommer på ca 0,5% av 

investeringskostnaden. (Sjørup-Nielsen, 2015) För anläggningar under 50kWp kan 

underhållskostnaderna vara försumbara mycket på grund av ett svängigt elpris och skattereduktion. 

För denna studie är underhållskostnader medräknat men inte en minskning i produktivitet eftersom 

den räknas försumbar i denna undersökning på grund av att elproduktionen i praktiken kan avvika från 

de teoretiska resultaten.  

Resultatet visar att återbetalningstiden ligger mellan 19-22 år utan bidrag och 13-15 år med bidrag. 

Återbetalningstiden redovisas i tabell 5, för mer ingående beräkningar se bilaga E.  

   
                

            
  

  
 
     (3) 
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Tabell 5 Payback-kalkyl och annuitetskalkyl 

Beskrivning av 

anläggningar  

Investering 

[kr] 

Elproduktion 

[kWh/år] 

Payback-tid 

[år] 

Payback-tid med 

bidrag 30% [år] 

Annuitetskalkyl 

[kr/kWh] 

PVGIS          

38° 15kWp 230 700 12 136 21 15 1,092 

38° 17,5kWp 269 150 14 165 21 15 1,091 

38° 20kWp 307 600 16 183 21 15 1,092 

44° 20kWp 307 600 16 132 21 15 1,095 

4° 20kWp 280 000 14 255 22 15 1,128 

Solelekonomi 1.0          

38° 15kWp 230 700 13 771 19 13 0,962 

38° 17,5kWp 269 150 16 067 19 13 0,962 

38° 20kWp 307 600 18 361 19 13 0,962 

44° 20kWp 307 600 18 427 19 13 0,959 

4° 20kWp 280 000 15 062 21 15 1,068 

 

3.2  Solceller fasadmontage 

Det är möjligt att kombinera solceller med praktiska funktioner för att skapa en sekundär effekt av en 

solcellsanläggning, vilket kallas byggnadsintegrerade solceller. En kombinationslösning är solceller 

som solskydd ovanför fönster, vilket skyddar instrålning, minska kylningsbehovet och samtidigt 

producera elektricitet. Tekniken har som fördel solcellens temperatur minskar genom att luft kan 

cirkulera under solcellen, en lägre temperatur innebär lägre resistans och därmed högre effekt. 

Eftersom solskydd är extra utsatta för snö och vind måste konstruktionen således tåla dessa 

belastningar. (Quesada, Rousse, Dutil, Badache & Hallé, 2012) Fasaden på hus D studeras för att 

beräkna förutsättningar, elproduktion och investeringskostnad. Figur 19 visar fasaden som ligger i 

sydvästlig riktning 9° azimut med 

koordinaterna: N 58,28189°, E 

12,29229°.  De rödmarkerade linjerna i 

figur 20 visar möjliga monteringsförslag, 

där modulernas fästpunkt är vid fönstrets 

ovansida. Varje linje är ca 37m lång, 

vilket gör att ca 22 moduler får plats på 

en linje då modulerna monteras med 

långsidan emot husväggen och kortsidan 

utifrån byggnaden. 

 

 

 

 

 

Figur 19 Fasad hus D som illustreras i ritning på figur 20, foto Felicia Tengdahl 

Figur 20 Ritning över fasaden på hus D (Järnerot, 2015). De rödmarkerade linjerna visar 

möjliga monteringsförslag. 
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3.2.1 Dimensionering 

Två och tre rader med solskydd på fasaden på hus D analyseras för att beräkna elproduktion och 

investeringskostnad. Fasaden är placerad i riktning 9° azimut vilket ger den optimala vinkeln i höjdled 

38°. (PVGIS, 2012a) Solcellsskydd installeras vanligen med lutningen 30-40°. (Hedlund, 2015) 

Standardmått och effekt är hämtad från Trollhättan Stad som monterat en liknande 

solskyddsanläggning på Stadshuset. Anläggningen på Stadshuset ligger i samma vädersträck som den 

planerade på Högskolan Väst. Måtten för varje solcellsmodul är 1,623*0,986*0,04m och toppeffekten 

230Wp per modul. (Sandstedt, 2015) Solcellskydd installeras på konsoller i lameller, med långsidan 

emot väggen och kortsidan utåt.  

För dimensionering av anläggningen studeras två monteringsförslag i datorprogrammet PVGIS. Alla i 

optimal vinkel men olika modulantal och därav effekt-, och storleksskillnad. Programmet 

Solelekonomi 1.0 jämför elproduktionen med montage i olika vinklar. Här kommer tre vinklar 

studeras, 30°, 45° och 50° alla med tre antal rader och därigenom 67 moduler för att få en bild över 

hur mycket elproduktionen avviker. De fem fallen från PVGIS och Solelekonomi 1.0 och deras 

beräknade elproduktion presenteras i tabell 6. Tabellen visar också hur stor andel av elförbrukningen 

som elproduktionen står för i juni månad. 

3.2.2 Produktion 

Programmet PVGIS beräknar olika elproduktionsmängder från två system med olika toppeffekter. 

Resultatet av årsproduktionen presenteras i tabell 6. Figur 21 visar elproduktionen månadsvis där 

anläggningen på 15,4kWp producerar mer per W/m
2
. (PVGIS, 2012a) Eventuell skuggning från träd, 

se figur 19, kan ge en något mindre elproduktion men tas inte hänsyn till för följande 

elproduktionsberäkningar. Inmatningsparametrar för programmet PVGIS presenteras i bilaga B och ett 

mer detaljerat resultat av elproduktionen redovisas i bilaga F. 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av 

anläggningar 

Antal 

rader 

Antal 

moduler 

Toppeffekt 

[kWp] 

Storlek 

[m
2
] 

Elproduktion 

[kWh/år] 

Elproduktion 

[W/m
2
] 

Andel 

elproduktion av 

förbrukningen i 

juli [%] 

PVGIS               

38° 2 44 10,12 70,41 8187 116,27 0,76  

38° 3 67 15,41 107,22 12476 116,36 1,16 

Solelekonomi 1.0               

30° 3 67 15,41 107,22 13894 129,59 0,96 

45° 3 67 15,41 107,22 14195 132,39 0,91 

50° 3 67 15,41 107,22 14127 131,76 0,89  

0
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Förväntad elproduktion från två anläggningar [kWh] 

System på 15,4kW

System på 10,1kW

Figur 21 Förväntad elproduktion vid olika toppeffekter på systemet (PVGIS, 2012a) 

Tabell 6 Förväntad elproduktion från programmen PVGIS och Solelekonomi 1.0 
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Solelekonomi 1.0 beräknar den förväntad elproduktion från montage i olika höjdvinklar, resultatet på 

årsbasis presenteras i tabell 6. Månadsvisfördelning av elproduktionen visas i figur 22, för mer 

detaljerad information se bilaga F. Montage i vinkel 45° ger högst elproduktion på årsbasis. 

Inmatningsparametrar för Solelekonomi 1.0 redovisas i bilaga B. (Widén, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 Förväntad elproduktion vid montage i olika vinklar (Widén, 2011) 

3.2.3 Investeringskalkyl  

Till skillnad från takmonteringslösningar är montering på fasad generellt dyrare. Tidigare nämnda 

14kr/Wp är för lågt för beräkning av solskydd med solceller. Enligt Sjørup-Nielsen, 2015, krävs en 

skräddarsydd lösning för varje enskild anläggning. Kostnaderna varierar med val av solceller, paneler, 

monteringssystem med flera. Priset kan variera mellan 21-88kr/Wp för ett nyckelfärdigt system där 

allt förutom moms ingår. Monteringsystemet bör vara stabilare vid montage på fasad eftersom det är 

utsatt för mer snö och blåst. (Sjørup-Nielsen, 2015)  

Anläggningen på stadshuset i Trollhättan hade en investeringskostnad på 2,7 miljoner för en max 

effekt på 54kWp, vilket ger en kostnaden 50kr/Wp där allt ingår. (Sandstedt, 2015) Enligt Hedlund, 

2015, kostar en liknande anläggning på 15kWp 300 000kr (ex moms), detta i sin tur ger 20kr/Wp. Att 

begära offerter från olika installatörer är därför viktigt för att få en bedömning om Högskolan Västs 

förutsättningar och olika kostnadsförslag. Denna studie använder kostnaden 20kr/Wp, vilket 

inkluderar alla installationskostnader, komponenter och monteringssystem. Priset exkluderar moms, 

minskning i produktivitet och drift- och underhållskostnader. Resultatet visas i tabell 7. 

Tabell 7 Investeringskostnad för två anläggningar monterade på fasad. 

Antal moduler Toppeffekt [kWp] 

Investeringskostnad 

(20 000kr/kWp) [kr] 

44 10,12 202 400 

67 15,41 308 200 

3.2.3.1 Payback-kalkyl 

För ingående beskrivning angående mikroproducent, skattereduktion, elhandel, investeringsstöd, 

elcertifikat, nätnytta, annuitetskalkyl, och payback-metoden hänvisas läsaren till kapitel 3.1.3. Tabell 8 

visar den förväntade återbetalningstiden och annuitetskalkylen för olika montagelösningar på fasad. 

Montage av solskydd ger ett mervärde i form av minskat kylbehov i fastigheten vilket inte är 

medräknat i återbetalningstiden men bör tas i beaktning. I återbetalningstiden inkluderas en 

underhållskostnad på 0,5% av investeringskostnaden. I bilaga G redovisas en mer ingående kalkyl av 

återbetalningstiden. Resultatet visar att återbetalningstiden varierar mellan 24-28 år utan bidrag och 

17-20 år med bidrag. 
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Tabell 8 Payback-kalkyl och annuitetskalkyl 

Beskrivning av 

anläggningar  

Investering 

[kr] 

Elproduktion 

[kWh/år] 

Payback-tid 

[år] 

Payback-tid med 

bidrag 30% [år] 

Annuitetskalkyl 

[kr/kWh] 

PVGIS          

38° 10,12kWp  202 400 8 187 28 19 1,420 

38° 15,41kWp  308 200 12 136 28 20 1,458 

Solelekonomi 1.0          

30° 15,41kWp 308 200 13 894 25 17 1,274 

45° 15,41kWp 308 200 14 195 24 17 1,247 

50° 15,41kWp 308 200 14 127 25 17 1,253 

 

3.3 Teknisk analys  

Tabell 9 visar en jämförelse mellan fyra olika leverantörer av nyckelfärdiga solcellssystem på tak. Alla 

har en installerad toppeffekt runt 10kWp, men andra parametrar som modultyp, pris och 

verkningsgrad skiljer sig åt. Vid investering av en solcellsanläggning bör olika installatörer utvärderas.  

Tabell 9 Jämförelse mellan fyra leverantörer av nyckelfärdiga solcellssystem på tak 

Leverantör/Tillverkare 
1
Vattenfall 

2
Ren Energi 

3
Energi 

förbättring AB 

4
Nordic Solar 

Antal moduler 40 40 38 40 

Takyta [m
2
] 68 68 61,8 68 

Installerad effekt 

[kWp] 

11 10 9,88 10 

Förväntad 

elproduktion 

[kWh/år]* 

10 450 9 000 9 485 10 000 

Solcellsmodul Yingli panda 

YL275c-30b 

(XXL) 

S-Class Vision 60 

smart 

- ET-Solar P250W 

Solcellstyp Monokristallina 

kiselceller 

Polykristallina 

kiselceller 

Polykristallina 

kiselceller 

Polykristallina 

kiselceller 

Verkningsgrad (solcell) 

[%] 

16,8 15,1  15,37 

Växelriktare - Powerstocc
® 

Excellent 10.1 

Steca Stecagrid 

8000+ 

SMA STP 

9000TL trefas 

Effektgaranti  25 år 87% efter 30 år - - 

Pris [kr]** 230 000 129 990 136 900 121 250 

*Baserad på en medelinstrålning för norra Europa på 1 000kWh/m
2
. Elproduktionen varierar beroende på 

lutning, vädersträck, skuggor, samt geografisk plats. 

**Tabellen visar ett ungefärligt pris som inkluderar moms. I Vattenfalls pris inkluderas även installation vilket 

exkluderas i Ren Energi, Energi Förbättring AB och Nordic Solar. För samtliga leverantörer/tillverkare 

exkluderas kostnad för transport. Priset kan variera beroende på monteringssystem för upphöjning med flera. 

  

                                                           
1
 (Vattenfall. i.d) 

2
 (Ren Energi. i.d) 

3
 (Energi förbättring AB. i.d) 

4
 (Nordic Solar. i.d) 
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4 Diskussion 
Informationen i denna rapport skall ses som en förstudie där målet var att undersöka förutsättningarna 

för investering i en solcellsanläggning på Högskolan Väst. Högskolan Väst har byggnader placerade i 

gynnsamt vädersträck för solenergi. Byggnadernas tak har en lutning på 4° och fasaderna har lämpliga 

fönster att fästa solcellsmodulerna ovan, för att därigenom skapa ett mervärde och minska 

solinstrålningen. Högskolan Väst har en budget på 300 000kr som är avsatt för en pilotanläggning. För 

den nämnda budgetet kommer högskolan få en takanläggning runt 15-20kWp som kan producera ca 

12 000-18 000kWh/år, med en återbetalningstid på 19-22 år utan bidrag och 13-15 år med bidrag. 

Alternativt en fasadanläggning runt 10-15kWp som beräknas producera ca 8 000-14 000kWh/år, med 

en återbetalningstid på 24-28 år utan bidrag och 17-20 år med bidrag.  

Simuleringsprogrammen PVGIS och Solelekonomi 1.0 har beräknat den förväntade elproduktionen. 

PVGIS beräknar elproduktionen från klimatdata från referensperioden 1981-1990. Programmet har 

dessutom en förväntad systemförlust på 14% som standardvärde. Solelekonomi 1.0 använder 

solinstrålningsdata för 2007 från STRÅNG, vilken SMHI har tagit fram. Programmet använder 10% i 

övriga cellförluster som standardvärde. Alla anläggningar förväntades producera mer el i programmet 

Solelekonomi 1.0. I PVGIS var det möjligt att välja exakt koordinater för platsen och i Solelekonomi 

1.0 var Göteborg den närmsta valbara platsen, vilket kan påverka solinstrålningsdata. Eftersom 

klimatet förändras är det osäkert att använda en referensperiod som är 25 år gammal, men det är ett 

medeltal över en 10-års period, i jämförelse med Solelekonomi 1.0 som har hämtat sin klimatdata från 

ett enstaka år. Ett år behöver inte representera Sveriges medelsolinstrålning.  

Resultatet visar att elproduktionen per installerad Wp och kvadratmeter skiljer sig marginellt. För 

takmontage i 38° alternativt 44° lutning ligger produktionen runt 123-124Wp/m
2
 (PVGIS) och 140-

141Wp/m
2
 (Solelekonomi 1.0), anläggningen i takets vinkel avviker på 109Wp/m

2
 (PVGIS) och 

115Wp/m
2
 (Solelekonomi 1.0). Om anläggningen däremot monteras på fasad ligger produktionen runt 

116Wp/m
2
 (PVGIS) och 130-132Wp/m

2 
(Solelekonomi 1.0). Anledningen att elproduktionen är lägre 

för fasadmontage per installerad Wp är p.g.a. att varje modul är något mindre och har en toppeffekt på 

230Wp per modul i jämförelse med modulerna på takmontage som har en toppeffekt på 250Wp.   

Vid takmontage finns två alternativ; vinkla modulerna i höjdled med ett montagesystem alternativt 

montera modulerna i takets lutning. Ett montagesystem kostar 1 380kr/kWp vilket är ungefär 30 000kr 

för en anläggning på 20kWp med 44° lutning. Om 20kWp istället monteras i takets lutning, alltså 4°, 

minskar investeringskostnaden med ca 9,9% men elproduktionen förväntas minska med ca 13%. 

Enligt figur 7 skulle ett system monterat i 0° vinkel producera 12% mindre el i jämförelse med ett 

system monterat i 45°, vilket gör resultatet trovärdigt. Återbetalningstiden är 1-2 år kortare för en 

anläggning som höjs i vinkel. 

Fasadmontage i form av solcellsskydd är den mest osäkra kalkylen på grund av en varierad kostnad 

per kWp. Kostnaderna beror på fall till fall och varje lösning är skräddarsydd efter förutsättningar. 

Priset varierar beroende på montaget, hur byggnaden ser ut, vilka solceller som nyttjas, storlek och 

effekt mm. Att kontakta olika leverantörer för att titta närmare på förutsättningarna och i sin tur lämna 

en offertförfrågan är ett krav. Genom att montera solceller som solskydd skapas ett mervärde då 

kylbehovet i lokalerna minskar. Denna rapport undersöker inte hur stor den ekonomiska vinningen är 

för minskat kylbehov, vilket bör tas i beaktande. Estetiskt kan argumenteras om solskydd ger ett 

mervärde i jämförelse med takmontage. Vid takmontering får högskolan en högre installerad effekt för 

pengarna. En fasadlösning kan dessutom innebära en högre investeringskostnad än den nämnda i 

rapporten. Om kostnaden ligger på 50kr/W i stället för 20kr/W får högskola runt 6kWp för 300 000kr, 
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vilket är väldigt lite. Att montera en rad med solcellsmoduler på fasaden är ett alternativ för att minska 

investeringskostnaden, dock kan detta se lite tafatt ut och påverka utseendet av byggnaden.  

En pilotanläggning kommer långt ifrån producera mer el än vad som förbrukas. I juli, en av de 

månaderna då mycket el produceras, kommer elproduktionen stå för 0,8-1,53% av högskolans 

elförbrukning. En anläggning bör därför inte enbart monteras i syfte att gå ett steg närmare att bli 

självförsörjande utan med ett mervärde som undervisningssyfte eller miljöprofilering. Trots den låga 

elproduktionen ska anläggningen kopplas in på elnätet. Vid nätanslutning är det möjligt att mata ut 

överskottsel och sälja på nätet vilket kan bli ekonomiskt lönsamt i framtiden. Det är dessutom inte 

möjligt att få investeringsstöd från staten om anläggningen inte är nätansluten.  

Man kan argumentera för eller emot om underhållskostnader (en låg procentsats av 

investeringskostnaden) och minskning i solcellernas produktivitet ska räknas med i 

återbetalningstiden. På grund av en osäkerhet och lång återbetalningstid så räknas 

underhållskostnaderna med men inte minskning i produktivitet, vilket kan förmodas vara linjärt och 

minska 10-20% på 30 år. Det råder stor osäkerhet kring elpris-, och ränteutvecklingen, statligt bidrag, 

och elcertifikat. Högskolan Väst har som policy att räkna hem en investering av denna typ på 10 år. 

Eftersom återbetalningstiden är så pass lång är detta en osäker framtidsinvestering och rent 

ekonomiskt tveksamt om det är lönsamt. Trots det kan en investering ge vinning i utbildningssyfte, 

miljöprofilering för skolan och för att arbeta med hållbar utveckling. Det råder dessutom delade 

meningar om livslängden för en solcellsanläggning. Installatörer lämnar en effektgaranti på 25 år men 

möjligheten finns att solcellsanläggningen producerar elektricitet i 25 år därtill. Beroende på 

leverantörernas pris, elproduktionen och ovisst elpris-, och ränteutveckling kan återbetalningstiden 

variera både åt ett positiv och negativt håll. Återbetalningstiden kommer i vilket fall vara lång, 

oberoende av de rörliga faktorerna. En förhoppning är att staten skjuter till mer pengar för 

investeringsstöd, vilket skulle främja en utveckling inom solenergibranschen.  

Denna studie är gjord för att beräkna förutsättningarna för en pilotanläggning på Högskolan Väst. Men 

tillvägagängssättet, resonemangen, beräkningssystemen, och de ekonomiska kalkylerna kan såväl 

appliceras på en anläggning av större eller mindre format. Om det i framtiden skulle bli aktuellt för 

Högskolan Väst att montera en större anläggning skulle tak E, G, H, I, J och fasad I, se figur 1, vara 

aktuella. Taken och fasaden ligger i sydvästlig riktning, med samma lutningsförhållande och 

takmaterial. Även en pilotanläggning av storleksmåtten i denna studie kan anpassas efter nämnda tak 

och fasad. Priset för nyckelfärdiga solcellsanläggningar har genom åren minskat drastiskt och idag 

syns inga tecken på utveckling åt annat håll, vilket kan gynna en investering i framtiden. En 

pilotanläggning kommer ge högskolan svar på hur stor den praktiska elproduktionen och 

investeringskostnaden ser ut och det blir därigenom lättare att argumentera för eller emot en större 

anläggning. 

Den tekniska analysen jämför fyra olika leverantörer och deras pris på en komplett solcellsanläggning 

för takmontage. Analysen visar att elproduktions-, och prismässigt skiljer sig de olika leverantörerna 

minimalt. Vattenfall sticker ut då monterings-, och installations kostnader ingår. Vattenfall ligger ca 

100 000kr dyrare än de andra leverantörerna vilket är mycket och denna studie visar på en mindre 

installationskostnad. Skillnader kring val av växelriktare, solcellsmodul och typ av solcell varierar 

men verkar inte påverka elproduktionen avsevärt åt något håll. 

En solcellsanläggning består till huvuddel av solcellsmoduler och växelriktare. Genom att studera en 

solcellsmoduls livscykel kan en kvalificerad bedömning kring hur miljövänlig solcellstekniken är 

presenteras. Energiåterbetalningstiden för en solcellsmodul i norra Europa beräknas till 3-3,5 år, vilket 
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varierar med solinstrålningen. Vid utsläpp av växthusgaser hamnar kristallina kiselceller i medeltal på 

en lägre nivå än vind-, vattenkraft och solvärme. Vid upphöjning av modulerna krävs ställningar, ju 

mer material i ställningarna desto större blir miljöpåverkan. Desamma gäller om solcellen i framtiden 

kan utvecklas till en lättare variant, eftersom en minskning i vikt ger en minskning i material. En 

anläggning som ligger platt på taket utan monteringsställning skulle därigenom ha mindre 

miljöpåverkan. 

5 Slutsats 
För en budget på 300 000kr får Högskolan Väst en takanläggning på 15-20kWp med elproduktion 

12 000-18 000kWh/år och återbetalningstid på 19-22 år utan bidrag. Alternativt solcellsskydd på 

fasaden med effekten 10-15kWp, elproduktion på 8 000-14 000kWh/år och återbetalningstid på 24-28 

år utan bidrag. Resultatet visar att elproduktionen per installerad Wp/m
2
 skiljer sig marginellt bortsett 

från montage i takets lutning där elproduktionen minskar med ca 13%. Elproduktionen för 

fasadmontage är lägre i jämförelse med takmontage p.g.a. storleks-, och toppeffektskillnad på 

modulerna. Fasadmontage kräver en skräddarsydd lösning och kan därigenom variera avsevärt i pris. 

Med dagens elpris är återbetalningstiden lång och det är svårt att nå en ekonomisk lönsamhet. Om 

faktorer som miljöprofilering och utbildningssynpunkter adderas kan solcellsanläggningen vara 

lönsam ur andra synvinklar. Miljöanalysen visar att vid jämförelse av energiåterbetalningstiden från 

södra Europa ligger kristallina kiselceller i medeltal högre än vatten-, vindkraft och solvärme men 

lägre än tunnfilmscellen amorft kisel. Vid utsläpp av växthusgaser under tillverkningsfas ligger 

kristallina kiselceller i medeltal på en lägre nivå än solvärme, vind-, och vattenkraft. 

6 Rekommendationer  
Högskolan Väst har som grundpolicy är att räkna hem en anläggning av denna typ på 10 år, vilket 

innebär att det är svårt att nå ekonomisk lönsamhet. Om faktorer som miljöprofilering och 

utbildningssynpunkter vägs in kan anläggningen vara lönsam ur andra synvinklar. 

Om Högskolan Väst väljer att gå vidare med projektering av en pilotanläggning rekommenderas att 

montera en takanläggning (15-20kWp), söka investeringsstöd, ansluta anläggningen till elnätet och 

med ett montagesystem vinkla anläggningen i höjdled. Vidare att tänka på vid beslut om investering: 

 Anmäl till nätägare: Trollhättan Energi 

 Begär offerter från olika leverantörer 

 Ansök om investeringsstöd 

 Undersök villkor för bygglov 

 Upphandling – skriv kontrakt, behörig elektriker är ett krav 

 Gör en färdiganmälan till nätägaren innan nätanslutning 

 Försäkra anläggningen 

 Om elöverskott ska säljas behövs en momsregistrering hos skatteverket 

 Besiktning av anläggningen innan drift 

En rekommendation ur ett miljömässigt perspektiv är att undersöka förutsättningarna för att installera 

en bergkylpump, eftersom Högskolan Väst förbrukar mycket kyla på sommaren. En bergkylpump kan 

vara ett rent miljömässigt bättre alternativ i jämförelse med en solcellsanläggning. Stor chans är 

dessutom att återbetalningstiden är kortare. Om en större anläggning planeras i framtiden där syftet är 

att producera förnybar el och gå ett steg närmare självförsörjning kan bergkyla vara ett alternativ till 

solel och bör undersökas.  



26 
 

Referenser 
Albertsson, Jörgen. i.d. Kisel. Nationalencyklopedin.[online] 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kisel Hämtad 2015-05-06 

Andrén, Lars. 2011. Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse. Svensk byggtjänst: Bulls Graphics AB.  

Andrén, Lars. 2012. Solenergi – lösning för storskalig användning. [pdf] http://www.drivkraft.nu/wp-

content/uploads/2012/06/Solforedrag_komplett_Drivkraft_2012.pdf Hämtad 2015-05-07 

Areskoug, Mats., Eliasson, Per. 2007. Energi för hållbar utveckling, ett historiskt och naturvetenskapligt 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 

Ax, Christian., Johansson, Christer., Kullvén, Håkan. 2011. Den nya ekonomistyrningen. Upplaga 4. Malmö: 

Liber.  

Terselius, Björn. i.d. Plast. Nationalencyklopedin.[online] http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/plast 

Hämtad 2015-05-06 

Dubey, Swapnil., Jadhav, Nilesh., Zakirova, Betka. 2013. Socio-Economic and Environmental Impacts of Silicon 

Based Photovoltaic (PV) Technologies. Artikel i Energy Procedia. Volym 33, 2013, sidor 322-334. [online] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213000830 Hämtad 2015-05-04 

 

Elding, Lars Ivar. i.d. Aluminium. Nationalencyklopedin. [online] 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aluminium Hämtad 2015-05-06 

 

Energi förbättring AB. i.d. Solcellspaket. [pdf] 

http://www.efvab.se/filer/Paketsolceller_natanslutet_Energiforbattring.pdf Hämtad 2015-05-07 

 

Energimyndigheten. 2013. Om elcertifikatsystemet. [online] 

http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat/Om-elcertifikatsystemet/ Uppdaterad 2013-07-23. 

Hämtad 2015-04-20  

 

Englund, Malin. 2015. Om smart energi. Smart Energi. [online] http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Smart-

Energi1/Om-Smart-Energi/ Uppdaterad 2015-03-03. Hämtad 2015-04-13 

EPIA. 2011. Solar generation 6, solar photovoltaic electricity empowering the world. [pdf] 

http://www.epia.org/uploads/tx_epiapublications/Solar_Generation_6__2011_Full_report_Final.pdf Hämtad 

2015-05-26 

Falkenberg energi. i.d. Solel – mikroproduktion.[online] http://www.falkenberg-

energi.se/elforsaljning/mikroproduktion Hämtad 2015-04-22 

Fthenakis, V.M., Kim, H.C. 2010. Photovoltaics: Life-cycle analyses. Artikel i Solar Energy. Volym 85, 2011, 

sidor 1609-1628. [online] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X09002345# Hämtad 

2015-05-04 

Gustafsson, Andreas. 2015. Stöd för solceller. Energimyndigheten.  [online] 

http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/ Uppdaterad 

2015-03-27. Hämtad 2015-04-20 

Hedlund, Mikael. 2015. CEO, Naps Sweden AB. Personlig kommunikation 2015-04-30 

Heinstein, Patric., Ballif, Christophe., Perret-Aebi, Laure-Emanuelle. 2013. Building Integrated Photovoltaics 

(BIPV): Review, Potentials, Barriers and Myths. Artikel i Green. Volym 3, 2013, sidor 125-156. [online] 

http://www.degruyter.com/view/j/green.2013.3.issue-2/green-2013-0020/green-2013-

0020.xml;jsessionid=74163FAC20E18AE94B546BCB986B90BD Hämtad 2015-05-04 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kisel
http://www.drivkraft.nu/wp-content/uploads/2012/06/Solforedrag_komplett_Drivkraft_2012.pdf
http://www.drivkraft.nu/wp-content/uploads/2012/06/Solforedrag_komplett_Drivkraft_2012.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/plast
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213000830%20Hämtad%202015-05-04
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aluminium
http://www.efvab.se/filer/Paketsolceller_natanslutet_Energiforbattring.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat/Om-elcertifikatsystemet/
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Smart-Energi1/Om-Smart-Energi/
http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Smart-Energi1/Om-Smart-Energi/
http://www.epia.org/uploads/tx_epiapublications/Solar_Generation_6__2011_Full_report_Final.pdf
http://www.falkenberg-energi.se/elforsaljning/mikroproduktion%20Hämtad%202015-04-22
http://www.falkenberg-energi.se/elforsaljning/mikroproduktion%20Hämtad%202015-04-22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X09002345
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/
http://www.degruyter.com/view/j/green.2013.3.issue-2/green-2013-0020/green-2013-0020.xml;jsessionid=74163FAC20E18AE94B546BCB986B90BD
http://www.degruyter.com/view/j/green.2013.3.issue-2/green-2013-0020/green-2013-0020.xml;jsessionid=74163FAC20E18AE94B546BCB986B90BD


27 
 

Högskola Väst. 2014. Om Högskolan. [online] http://www.hv.se/sv/om-hogskolan Uppdaterad 2014-12-08. 

Hämtad 2015-05-10 

Högskolan Väst. 2015. Hitta till Högskolan Väst. [online] http://www.hv.se/sv/kontakt/hitta-till-hogskolan-vast 

Uppdaterad 2015-01-27. Hämtad 2015-04-13 

Järnerot, Sven-Eric. 2015. Lokal och säkerhetssamordnare, Campus support. Personlig kommunikation 2015-04-

07 

Källström, Helena. 2015a. Koordinator för hållbar utveckling och kvalitet. Högskolan Väst. Personlig 

kommunikation 2015-04-07 

Källström, Helena. 2015b. Redovisning av miljöledningsarbetet 2014. Högskolan Väst. [pdf] Uppdaterad 2015-

03-05. Hämtad 2015-04-13 

Lindahl, Johan. 2013. National survey report of PV power applications in Sweden 2013. Uppsala Universitet. 

[online] http://www.iea-pvps.org/index.php?id=93&tx_damfrontend_pi1=&tx_damfrontend_pi1 Hämtad 2015-

04-13 

Linzander, Schubert. i.d. Glas. Nationalencyklopedin. [online] 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/glas Hämtad 2015-05-06 

Molander, Sverker., Ahlborg, Helene., Arvidsson, Rickard., Hammar, Linus., Kushnir, Duncan., Wallin, Are., 

Westerdahl, Jenny. 2010. Förnybara energikällors inverkan på de svenska miljömålen. Naturvårdsverket. 

Rapport 6391. [online] http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6300/978-91-

620-6391-7/ Hämtad 2015-05-05 

Nordic Solar. i.d. Solcellspaket. [online] http://nordicsolar.se/solcellspaket/ Hämtad 2015-05-07 

Peng, Changhai., Huang, Ying., Zhishen, Wu. 2011. Building-integrated photovoltaics (BIPV) in architectural 

design in China. Artikel i Energy and Buildings. Volym 43, 2011, sidor 3592-3598. [online] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004348 Hämtad 2015-05-04 

Peng, Jinqing., Lu, Lin., Yang, Hongxing. 2012. Review on life cycle assessment of energy payback and 

greenhouse gas emission of solar photovoltaic systems. Artikel i Renewable and Sustainable Energy Reviews. 

Volym 19, 2013, sidor 255-274. [online] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004348 

Hämtad 2015-05-06 

PVGIS. 2012a. Photovoltaic geographical system – Interactive maps. [online] 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php Hämtad 2015-04-14 

PVGIS. 2012b. About PVGIS. [online] http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ Hämtad 2015-04-15 

Quesada, Guillermo., Rousse, Daniel., Dutil, Yvan., Badache, Messaoud., Hallé Stéphane. 2012. A 

comprehensive review of solar facades. Opaque solar facades. Artikel i Renewable and Sustainable Energy 

Reviews. Volym 16, 2012, sidor 2820-2832. [online] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032112000901 Hämtad 2015-05-04  

Raadal, Lerche Hanne., Gagnon, Luc., Modahl, Saur Ingunn., Hanssen, Jørgen Ole. 2011. Life cycle greenhouse 

gas (GHG) emissions from the generation of wind and hydra power. Artikel i Renewable and Sustainable Energy 

Reviews. Volym 15, 2011, sidor 3417-3422. [online] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111001924# Hämtad 2015-05-08 

Ren Energi. i.d. [online] http://renenergisverige.se/produkt/solceller-10-kw/ Hämtad 2015-05-07 

Sandstedt, Rose-Mari. 2015. Miljöstrateg, Trollhättans Stad. Personlig kommunikation 2015-04-08 

http://www.hv.se/sv/om-hogskolan
http://www.hv.se/sv/kontakt/hitta-till-hogskolan-vast%20Hämtad%202015-04-13.%20Uppdaterad%202015-01-27
http://www.hv.se/sv/kontakt/hitta-till-hogskolan-vast%20Hämtad%202015-04-13.%20Uppdaterad%202015-01-27
http://www.iea-pvps.org/index.php?id=93&tx_damfrontend_pi1=&tx_damfrontend_pi1
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/glas
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6300/978-91-620-6391-7/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6300/978-91-620-6391-7/
http://nordicsolar.se/solcellspaket/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004348%20Hämtad%202015-05-04
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004348
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php%20Hämtad%202015-04-14
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
http://ac.els-cdn.com.proxybib.miun.se/S1364032112000901/1-s2.0-S1364032112000901-main.pdf?_tid=6e371fe4-e413-11e4-b77b-00000aab0f26&acdnat=1429173463_0431abbde7f1831632a080cee5e75eec
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032112000901
http://ac.els-cdn.com.proxybib.miun.se/S1364032112000901/1-s2.0-S1364032112000901-main.pdf?_tid=6e371fe4-e413-11e4-b77b-00000aab0f26&acdnat=1429173463_0431abbde7f1831632a080cee5e75eec
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111001924
http://renenergisverige.se/produkt/solceller-10-kw/


28 
 

SCB. 2013. Elpriser för olika typkunder, tidsserier. [online] http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Energi/Prisutvecklingen-inom-energiomradet/Priser-pa-elenergi-och-pa-overforing-av-el-

nattariffer/Aktuell-Pong/6429/Tabeller-over-arsvarden/Elpriser-for-olika-typkunder-tidsserie/ Uppdaterad 2013-

02-20. Hämtad 2015-04-22 

Sherwani A.F., Usmani J.A., Varun J.A. 2010. Life cycle assessment of solar PV based electricity generation 

systems: A review. Artikel i Renewable and Sustainable Energy Reviews. Volym 14, 2010, sidor 540-544. 

[online] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032109001907 Hämtad 2015-05-04 

Sidén, Göran. 2009. Förnybar energi. Lund: Studentlitteratur AB. 

Sjørup-Nielsen, Tanja. 2015. Marketing manager, Gaia Solar. Personlig kommunikation 2015-04-29 

Skatteverket. i.d. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. [online] 

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktionformikroprodu

ktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html Hämtad 2015-04-20 

SMHI. 2007. Solstrålning. Faktablad nr 31. [pdf] 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf Hämtad 2015-04-13 

SMHI. 2009. Normal globalstrålning under ett år. [online] 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-under-ett-ar-1.2927 Publicerad 

2009-05-25. Uppdaterad 2014-04-23. Hämtad 2015-04-13 

SolEl-programmet. i.d.a. Energiberäkningar. [online] 

http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakningar/ Hämtad 2015-04-12 

SolEl-programmet. i.d.b. Beskrivning av hur solcellen fungerar. [online] http://www.solelprogrammet.se/Om-

solcellstekniken1/Solel-for-bostadsrattsforeningar-och-lokaler/Hur-fungerar-solcellen1/ Hämtad 2015-05-08 

Svensk Kraftmäkling. i.d. SMK Elcertificate price history (SEK). [online] 

http://www.skm.se/priceinfo/history/2014/ Hämtad 2015-04-20 

Trollhättan Energi. 2015. Anslutning av mikroproduktion. [pdf] 

https://www.trollhattanenergi.se/assets/pdf/elnat/elnat-anslutningsvillkor-mikroproduktion.pdf  Uppdaterad 

2015-05-06. Hämtad 2015-04-15 

Van Noord, Michiel. 2010. Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar - Europeisk Best-Practice. Elforsk 

rapport 10:4. Solelprogrammet. [pdf] Hämtad: 2015-04-15 

Varun., Prakash, Ravi., Bhat, Krishnan Inder. 2009. Energy, economics and environmental impacts of renewable 

energy systems. Artikel i Renewable and Sustainable Energy Reviews. Volym 13, 2009, sidor 2716-2721. 

[online] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403210900094X# Hämtad 2015-05-08 

Vattenfall. i.d. Installera solceller och spara pengar och miljö. [online] http://www.vattenfall.se/sv/solceller.htm 

Hämtad 2015-05-07 

Widén, Joakim. 2011. Solelekonomi 1.0. Uppsala universitet. [online] 

http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/berakningsverktyg/ Hämtad 2015-04-14 

Zimmermann, Uwe. 2011. Mätanläggningar för utomhusmätningar på solcellsmoduler i Uppsala. Elforsk 

rapport 11:80. Solelprogrammet. [pdf] Hämtad: 2015-04-14 

Zinko, Heimo. i.d. Solenergi. Nationalencyklopedin. [online] 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/solenergi Hämtad 2015-04-14 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Energi/Prisutvecklingen-inom-energiomradet/Priser-pa-elenergi-och-pa-overforing-av-el-nattariffer/Aktuell-Pong/6429/Tabeller-over-arsvarden/Elpriser-for-olika-typkunder-tidsserie/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Energi/Prisutvecklingen-inom-energiomradet/Priser-pa-elenergi-och-pa-overforing-av-el-nattariffer/Aktuell-Pong/6429/Tabeller-over-arsvarden/Elpriser-for-olika-typkunder-tidsserie/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Energi/Prisutvecklingen-inom-energiomradet/Priser-pa-elenergi-och-pa-overforing-av-el-nattariffer/Aktuell-Pong/6429/Tabeller-over-arsvarden/Elpriser-for-olika-typkunder-tidsserie/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032109001907
http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktionformikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html
http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktionformikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-under-ett-ar-1.2927
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakningar/
http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken1/Solel-for-bostadsrattsforeningar-och-lokaler/Hur-fungerar-solcellen1/
http://www.solelprogrammet.se/Om-solcellstekniken1/Solel-for-bostadsrattsforeningar-och-lokaler/Hur-fungerar-solcellen1/
http://www.skm.se/priceinfo/history/2014/
https://www.trollhattanenergi.se/assets/pdf/elnat/elnat-anslutningsvillkor-mikroproduktion.pdf%20%20Uppdaterad%202015-05-06
https://www.trollhattanenergi.se/assets/pdf/elnat/elnat-anslutningsvillkor-mikroproduktion.pdf%20%20Uppdaterad%202015-05-06
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403210900094X
http://www.vattenfall.se/sv/solceller.htm
http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/berakningsverktyg/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/solenergi


29 
 

Bilagor 
 

Bilaga A: Elförbrukning och elpris för fastighet Gustava Melins gata 2 år 2014. 

Månad 
Elförbrukning 
2014 [kWh] 

Låglasttid 
[kWh] 

Höglasttid 
[kWh] 

Fördelning 
använd el %  

Kostnad 
elöverföring 

låglasttid [kr] (3,2 
öre/kWh) 

Kostnad 
elöverföring 

höglasttid [kr] 
(8,1 öre/kWh) 

Switch Nordic 
Green [kr] 
(0,68 kr/kWh) 

Januari 155 508 48 244 107 264 8,00 1 543,81 8 688,38 105 745,44 

Februari 145 208 44 716 100 492 7,47 1 430,91 8 139,85 98 741,44 

Mars 165 456 57 404 108 052 8,51 1 836,93 8 752,21 112 510,08 

April 161 116 161 116 0 8,28 5 155,71 0,00 109 558,88 

Maj 184 076 184 076 0 9,46 5 890,43 0,00 125 171,68 

Juni 152 264 152 264 0 7,83 4 872,45 0,00 103 539,52 

Juli 155 156 155 156 0 7,98 4 964,99 0,00 105 506,08 

Augusti 150 588 150 588 0 7,74 4 818,82 0,00 102 399,84 

September 181 544 181 544 0 9,33 5 809,41 0,00 123 449,92 

Oktober 182 460 182 460 0 9,38 5 838,72 0,00 124 072,8 

November 162 208 57 708 104 500 8,34 1 846,66 8 464,50 110 301,44 

December 149 380 48 908 100 472 7,68 1 565,06 8 138,23 101 578,4 

Summa 1 944 964 1 424 184 520 780 100,00 45 573,89 42 183,18 1 322 575,52 

 

Bilaga B: Inmatningsparametrar för simulering av elproduktion 

PVGIS 

För att beräkna elproduktionen från solceller på takmontage och fasadmontage har följande parametrar 

används i programmet PVGIS.  

Selected position: 58.28189N, 12.29229E 

Radiation database: Classic PVGIS 

PV technology: Crystalline silicon 

Installed peak PV power: (kWp beroende på vilket system som studerats) 

Estimated system losses: 14% (förväntade förluster där 14% används som standardvärde) 

Mounting position: Free-standing (Modulerna är monterade med en luftspalt till taket) 

Slope: Optimize slope (Solcellernas vinkel i höjdled, beror på vilket system som studerats) 

Azimuth: 9° (Vinkel från söder) 
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Solelekonomi 1.0 

För att beräkna elproduktion från solceller på takmontage och fasadmontage har följande parametrar 

används i programmet Solelekonomi 1.0. 

Plats: Göteborg (Närmast valbara plats) 

Albedo: oktober – februari 0,5. Mars – september 0,2. 

Azimutvinkel: 9° 

Lutningsvinkel: (Upphöjningen av systemet, beror på vilket system som studerats) 

Modularea [m
2
]: (Beroende på tak eller fasad montage) 

Modulernas toppeffekt: (Wp beroende på vilket system som studerats) 

Antal moduler: (Beroende på vilket system som studerats) 

Verkningsgrad för systemet: 15,5% (används som standardvärde i detta beräkningssystem)  

Systemets toppeffekt: (Wp beroende på vilket system som studerats) 

Total area: (Beroende på vilket system som studerats) 

Övriga cellförluster [%]: 10 (standardvärde)  

Växelriktarens verkningsgrad [%]: 90 (standardvärde) 

Elanvändningsprofil: (Inte relevant i denna bedömning då bara produktionen studeras) 

Bilaga C: Förväntad elproduktion från system med olika toppeffekter och 

lutningsvinklar monterade på tak. 

PVGIS 

Månad 38°, 20kWp  38°, 17,5kWp  38°, 15kWp  44°, 20kWp  4°, 20kWp  

Elförbrukning 

låglasttid  

Januari 295 258 221 308 152 48 244 

Februari 711 623 534 737 429 44 716 

Mars 1 210 1 060 909 1 230 944 57 404 

April 1 790 1 560 1 340 1 780 1 610 161 116 

Maj 2 370 2 080 1 780 2 320 2 350 184 076 

Juni 2 320 2 030 1 740 2 260 2 410 152 264 

Juli 2 330 2 040 1 750 2 280 2 370 155 156 

Augusti 1 960 1 720 1 470 1 940 1 840 150 588 

September 1 500 1 310 1 120 1 510 1 190 181 544 

Oktober 926 810 694 953  608 182 460 

November 488 427 366 513 240 57 708 

December 283 247 212 301 112 48 908 

Summa 16 183 14 165 12 136 16 132 14 255 1 424 184 

Wp/m
2
 123,82 123,93 123,84 123,43 109,07 
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Solelekonomi 1.0  

Månad 38°, 20kWp  38°, 17,5kWp  38°, 15kWp  44°, 20kWp  4°, 20kWp  

Januari 534 467 400 575 209 

Februari 616 539 462 648 344 

Mars 1 779 1 557 1 335 1 818 1 223 

April 2 754 2 410 2 066 2 763 2 204 

Maj 2 297 2 010 1 723 2 256 2 198 

Juni 2 607 2 281 1 955 2 540 2 615 

Juli 1 887 1 651 1 415 1 843 1 887 

Augusti 2 211 1 935 1 658 2 185 2 013 

September 1 552 1 358 1 164 1 562 1 237 

Oktober 1 226 1 073 919 1 278 732 

November 732 641 549 783 313 

December 166 145 125 176 87 

Summa 18 361 16 067 13 771 18 427 15 062 

Wp/m
2
 140,48 140,57 140,52 140,99 115,24 

 

Bilaga D Investeringskostnad för fem anläggningar monterade på tak. 

Lutning [°] 
Toppeffekt 

[kWp] 
Storlek [m

2
] 

Kostnad 

(14000kr/kWp) 

[kr] 

Kostnad 

montagesystem 

1380kr/kWp [kr] 

Investeringskostnad 

[kr] 

38 15 98 210 000 20 700 230 700 

38 17,5 114,3 245 000 24 150 269 150 

38 20 130,7 280 000 27 600 307 600 

44 20 130,7 280 000 27 600 307 600 

4 20 130,7 280 000 - 280 000 
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Bilaga E Payback-metoden för fem anläggningar monterade på tak. 

Beskrivning av 

anläggningar  

Investering 

[kr] 

Elproduktion 

[kWh/år] 

Underhållskostnader 

[kr] 

Årlig besparing 

0,9kr/kWh [kr] 

Payback-tid 

[år] 

Payback-tid 

med bidrag 

30% [år] 

PVGIS             

38° 15kWp 230 700 12 136 1 154 10 922 21,23 14,86 

38° 17,5kWp 269 150 14 165 1 346 12 749 21,22 14,85 

38° 20kWp 307 600 16 183 1 538 14 565 21,23 14,86 

44° 20kWp 307 600 16 132 1 538 14 519 21,29 14,90 

4° 20kWp 280 000 14 255 1 400 12 830 21,93 15,35 

Solelekonomi 1.0             

38° 15kWp 230 700 13 771 1 154 12 394 18,71 13,09 

38° 17,5kWp 269 150 16 067 1 346 14 460 18,71 13,09 

38° 20kWp 307 600 18 361 1 538 16 525 18,71 13,10 

44° 20kWp 307 600 18 427 1 538 16 584 18,64 13,05 

4° 20kWp 280 000 15 062 1 400 13 556 20,76 14,53 

 

Bilaga F Förväntad elproduktion från system med olika toppeffekter och 

lutningsvinklar monterade som solskydd på fasad. 

PVGIS 

Redovisar förväntad elproduktion från system med olika toppeffekter. 

Månad System på 15,4kWp [kWh] System på 10,1kWp [kWh] 

Januari 227 149 

Februari 548 360 

Mars 934 613 

April 1 380 905 

Maj 1 830 1 200 

Juni 1 790 1 170 

Juli 1 800 1 180 

Augusti 1 510 994 

September 1 150 758 

Oktober 713 468 

November 376 247 

December 218 143 

Summa 12 476 8 187 

Wp/m
2
 116,36 116,27 
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Solelekonomi 1.0 

Redovisar förväntad elproduktion från montage i olika lutningar. 

Månad Lutning 50° Lutning 45°  Lutning 30° 

Januari 469 447 363 

Februari 519 503 436 

Mars 1 417 1 405 1 308 

April 2 116 2 128 2 082 

Maj 1 693 1 732 1 792 

Juni 1 891 1 947 2 055 

Juli 1 377 1 414 1 484 

Augusti 1 650 1 679 1 709 

September 1 200 1 203 1 170 

Oktober 1 016 991 877 

November 637 609 502 

December 142 137 116 

Summa 14 127 14 195 13 894 

Wp/m
2
 131,76 132,39 129,59 

 

Bilaga G Payback-metoden för fem anläggningar monterade på fasad. 

Beskrivning av 

anläggningar  

Investering 

[kr] 

Elproduktion 

[kWh/år] 

Underhållskostnader 

[kr] 

Årlig besparing 

0,9kr/kWh [kr] 

Payback-

tid [år] 

Payback-tid 

med bidrag 

30% [år] 

PVGIS             

38° 10,12kWp  202 400 8 187 1 012 7 368 27,61 19,32 

38° 15,41kWp  308 200 12 136 1 541 10 922 28,36 19,85 

Solelekonomi 1.0             

30° 15,41kWp 308 200 13 894 1 541 12 505 24,77 17,34 

45° 15,41kWp 308 200 14 195 1 541 12 776 24,24 16,97 

50° 15,41kWp 308 200 14 127 1 541 12 714 24,36 17,05 

 


