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Sammanfattning 
Energiproduktionen för solpaneler har stora variationer beroende på dess 

monteringssätt. Målet med denna rapport är att presentera och jämföra skillna-

derna i potential hos solpaneler i Sverige monterade på tak och på vertikal fasad 

med olika riktningar, söder, sydväst, sydöst, väst och öst, vilka presenteras i 

form av grafer och diagram. Genom datainsamling från en uppsamlingssida för 

data från solpaneler som heter Sunny Portal och simuleringsprogrammet Valen-

tin Software PV*SOL premium kan den elektriska energi producerad av solcel-

lerna sammanställas och presenteras. För att få en relevant jämförelse har 

produktionen omräknats till antalet kilowattimmar producerad per installerad 

effekt i kilowatt. För att besvara frågeställningen har de olika data samman-

ställts och jämförts i de olika årstiderna för att ge en bra bild över hur produkt-

ionen varierar mellan tak- och fasadmonterade solpaneler. Produktionen månad 

för månad under ett års tid behandlas också, men på grund av bristande data-

mängd finns endast ett år av riktig produktion. För att komplettera denna brist 

används simulerade värden också i jämförelsen för att undvika att förvirring 

uppstår från alltför stora avvikelser från normalen inte uppfattas. Trots den 

bristande datamängden har undersökningen tydligt lyckats visa på de karaktär-

istiska för- och nackdelarna hos de olika monteringsalternativen, både från 

anläggningsägarens och från samhällets perspektiv. 

Nyckelord: Solpaneler, vertikal fasad.  
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Abstract 
The energy production of solar panels varies greatly depending on how it is 

installed. The objective of this report to present the potential differences be-

tween solar panels installed on a rooftop compared to façades in Sweden. The 

different orientations looked into are south, southwest, southeast, west and east, 

these are presented in diagrams and graphs. By collecting data from an internet 

page focused on gathering data from solar panels named Sunny Portal and a 

simulation program named Valentin Software PV*SOL premium, the produced 

electrical energy can be put together and presented. To make the comparison 

relevant, the production of all the data gathered has been recounted to display its 

energy production in kilowatt hour per kilowatt peak. To address the issues, the 

data have been divided into the different seasons to give us a better picture of 

how the production changes over the seasons for solar panels mounted on 

rooftops and façades. The total production for each month over the course of a 

year is also presented, but due to the lack of data, only one year of actual pro-

duction can be presented. To compensate for this, simulated values are used in 

the comparison to avoid confusion that could arise due to large deviations from 

normal. Despite the lack in data, the study successfully shows the characteristic 

as well as the advantages and disadvantages with the different mounting op-

tions, for both the owners and society’s perspective.  

Keywords: Solar panels, vertical façades. 
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Terminologi och Förkortningar 

 

PV Photovoltaics. Solceller, metod för att omvandla 

solenergi till elektrisk energi. 

kWh Kilowatt hour. Kilowattimme. 

 

 

kWp Kilowatt peak. Toppeffekt, eller den installerade 

effekten i kilowatt. 
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1 Introduktion 
Denna rapport behandlar och jämför solpaneler av typen photovoltaics (PV), 

eller solceller, vilka producerar elektrisk energi från solenergi. Jämförelsen är 

mellan solpaneler monteratade på tak, omkring 45 graders lutning, och vertikal 

fasad i olika riktningar; syd, sydöst, sydväst, öst och väst under de olika årsti-

derna. Jag har sedan valt att presentera detta utifrån ett individ- och ett samhäll-

sperspektiv.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Solpaneler producerar olika mängd energi under ett år beroende på dess position 

och lutning, där den maximala produktionen för solpaneler är om de monteras 

åt söder med en lutning på omkring 45 grader. För JN-Solar har jag tagit fram 

data för energiproduktionen, presenterat och jämfört skillnaderna mellan tak- 

och fasadmonterade solpaneler med riktningarna syd, sydöst, sydväst, öst och 

väst under de olika årstiderna. Under vintertid är solen väldigt låg och soltim-

marna är få, därför kanske inte solpaneler monterade på tak ger bra produktion 

under vintern, den årstiden det generellt går åt mer energi.  

1.2 Övergripande syfte 

Projektets syfte är att ta fram en tydligare bild för hur energiproduktionen ser ut 

under en dag under de olika årstiderna. Utöver de söderriktade takanläggningar-

na, vilka har störst produktion sett utifrån dess årsproduktion, undersöks de 

olika monteringssättens karaktäristiska fördelar för att enklare kunna motivera 

en större spridning av monteringssätt. 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie behandlar endast fastmonterade solpaneler, dvs. inte del av ett 

system vilket följer solens rörelse. Den är också begränsad till endast ett års 

produktion för de olika anläggningarna p.g.a. databrist.  

1.4 Detaljerad problemformulering 

Målet med undersökningen har varit att besvara följande frågor:  

Vad är skillnaden i produktion mellan en tak- och en fasadmonterad solcellsan-

läggning över ett år?  

Under vintermånaderna, hur mycket påverkas produktionen av snö som lägger 

sig på solpanelerna? 

Hur påverkar en annan riktning produktionen för solcellerna? 
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Kan det finnas någon ekonomisk motivering till att välja att montera solceller 

på fasad? 

1.5 Författarens bidrag 

Data för tak och simuleringar för tak och fasad har försätts av JN-Solar och data 

för fasad kommer från en anläggning ägd av Uppsalahem. Dessa uppgifter har 

jag sedan bearbetat, analyserat och sammanställt skillnaderna mellan tak- och 

fasadmonterade solpaneler för att öka förståelsen för denna skillnad och att den 

inte endast uppfattas negativt.  
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2 Teori 
Solpanelers produktion kan variera kraftigt, detta kan bero på flera olika fak-

torer. Dessa är tid på dygnet, årstid, vinkel, riktning och skuggning. Årstidsin-

delningen är:  

Vinter – december t.o.m. februari 

Vår – mars t.o.m. maj 

Sommar – juni t.o.m. augusti 

Höst – september t.o.m. november 

För solpaneler monterade på tak har huvudsakligen anläggningen på campus i 

Östersund använts och för solpaneler på fasad från en anläggning i Uppsala, 

Frodeparken [1]. 

2.1 Energiproduktion 

Tiden på dygnet, dvs. solens position har väldigt stor påverkan på hur mycket 

solcellerna producerar. Mängden utvunnen energi från en solcell skulle kunna 

maximeras om den monterades på ett system vilket följer solens rörelser under 

dagen [2], däremot kan denna extra kostnad överstiga den för vinsten i energi. 

Ytterligare ett problem är att rörliga delar är i behov av underhåll, annars 

riskerar dessa gå sönder. 

Figur 1 visar en typisk produktion från en söderriktad takanläggning under en 

sommardag utan skuggning. Bilden visar produktionen i kilowattimmar (kWh) 

relativt kilowatt Peak (kWp), eller den installerade effekten i kilowatt, för de 

olika klockslagen på dygnet under sommaren. En solpanel kan leverera en 

maximal effekt, beroende på vilken typ av solpanel det är, men denna maximala 

effekt kallas för den installerade effekten. 

Figurerna 1-3 nedan är solpaneler med söderriktning. Värt att notera är också att 

figurerna 1-5 och 8-15 illustrerar genomsnittlig produktion för en dag utan att 

nämnvärd skuggning hindrar produktionen.  
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 figur 1. Produktion över en sommardag. 

Denna karaktär för en söderriktad takanläggning förblir densamma, oavsett 

årstid, vilket visas i figur 2. Skillnaden är att mängden producerad energi 

varierar under de olika årstiderna. Produktionen börjar svagt från morgonen och 

stiger fort och når maximal produktion vilket inträffar runt kl. 13 och avtar 

sedan snabbt mot kvällen. Värt att notera är också att produktionen är aningen 

högre under morgontimmarna än vad de är under motsvarande timmar efter 

produktionen börjar minska igen. Detta förklaras av att solcellernas verknings-

grad är högre vid lägre temperaturer [3].  

Det ses tydligt hur mycket produktionen skiljer sig åt under de olika årstiderna. 

De använda värdena är från dagar med bra produktion, dvs. det har ingen 

förankring i dess totala produktion under dessa årstider och det tas ingen hänsyn 

till skuggning orsakad av t.ex. variationer i väder. 
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2.1.1 Årstider 

 

 figur 2. Produktion under årstiderna. 

Under sommaren går solen högt på himlen och solpaneler monterade på fasad 

får ingen bra vinkel. Därför är produktionen betydligt mycket lägre för solpane-

ler monterade på fasad jämfört med solpaneler monterade på tak, vilka har en 

betydligt bättre vinkel. Skillnaden mellan tak och fasad under sommaren illu-

streras i figur 3 nedan.  

2.1.2 Vinklar 

 

 figur 3. Jämförelse av produktion. 

Produktionen varierar också med vilken riktning solpanelerna monterats enligt 

figur 4. Topproduktionen sjunker lite, men framför allt är tiderna den uppnås 

förflyttade. Med öst-monterade solpaneler uppnås en hög produktion redan kl. 

08 på morgonen, medan de söderriktade solpanelerna nästan inte har någon 
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produktion alls vid den tidpunkten. Liknande med en västlig riktning fast deras 

produktion är riktade mot eftermiddag till tidig kvällsproduktion.  

2.1.3 Riktningar 

 

 figur 4. Takproduktion med olika riktningar. 

För fasad ser det ungefär lika ut för de olika riktningarna, skillnaden är att det 

nu är med sydväst och sydöstliga riktningar istället för rent väst och östlig 

riktning, detta beror på brist på anläggningar att undersöka. Figur 5 visar 

produktion under sommar, däremot blir produktionen faktiskt större med de 

andra riktningarna. Detta förklaras av att går upp och ned i dessa riktningar och 

det gör att vinkeln blir bättre för dessa. 

 

 figur 5. Fasadproduktion olika riktningar. 
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2.1.4 Skuggning 

Enligt figur 2 når produktionen för solceller monterade på tak upp till 0,4 kWh 

per kilowatt installerad effekt under vintern, anledningen är de få soltimmar och 

att solen inte stiger nära på lika högt jämfört med resten av året. Detta speglar 

däremot bara en solig dags produktion. Ytterligare ett problem solpaneler ställs 

för på vintern är vädret och medföljande snö vilket kan lägga sig på solpaneler-

na och blockera produktionen.  

Skuggning är ett återkommande problem för solpaneler [4], det kan orsakas på 

många olika sätt, t.ex. damm, skräp, fågelspillning och snö. Det sistnämnda är 

troligen orsaken till den frånvarande produktionen från de takmonterade solpa-

nelerna under större delen av månaden. Ett problem kan förekomma för fasad-

monterade solceller är att de inte enkelt rengörs av regn, vilket kan medföra 

behovet av manuell rengöring om produktionen minskas för mycket.  

Potential för energiproduktion kan avgöras enkelt genom att kolla på 

instrålningsvärden för olika vinklar och lutningar [5]. För olika byggnadsytor är 

instrålningen högst för en lutning på omkring 40 grader med riktning åt söder, 

vilket tidigare i rapporten har benämnts ”tak”. Jämfört med instrålningen på tak 

är instrålningen på söder-, sydöst- och sydvästriktade fasader ungefär 70-75 % 

jämfört med det optimala monteringsvinkeln. Öst- och västriktade solpaneler 

förväntas också ligga på runt 70-75 %. Enligt tabellen i bilagan vilken JN-Solar 

framtagit har den vertikal fasaden en årsproduktion på 79 % av 970 kWh. För 

öst är det 76 % och väst 75 %. Denna skillnad påvisar att solceller är mer 

effektiva under morgonen, när de östriktade solcellerna producerar. 

Olika höjd över marken solpanelerna är monterade på har inte någon stor 

påverkan på deras produktion, den viktigaste skillnaden mellan att montera på 

ett tak eller på en ställning på marken är att solceller på ställning har bättre 

tillgång till luftströmmar och blir därför inte like utsatt för minskad effektivitet 

p.g.a. värme och de är lättare att rengöra om de är på marknivå. En annan 

skillnad är att det finns mindre risk för skuggning av t.ex. träd eller byggnader 

för solpanelerna på högre höjder [6].  

2.2 Energibehov 

Energianvändningen varierar över dagarna och det är stora skillnader mellan 

årstiderna. Figur 6 ger en ungefärlig bild av hur elförbrukningen i Sverige ser ut 

över en dag under de olika årstiderna, där syns tydligt att det är mest energiåt-

gång under vintern och minst under sommaren. En tydlig trend att energian-

vändningen börjar öka omkring kl. 04 och 05 på morgonen. Denna ökning 

avstannar runt kl. 08 när folk har vaknat och industrierna är igång. Under 

sommaren minskar energiåtgången sakta över dagen, medan för de övriga 

årstiderna blir det en ny energitopp mellan kl. 17 och 18, när folk kommer hem 

från jobbet.  
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 figur 6. Sveriges energiförbrukning 2015 [7]. 

Det finns i huvudsak fyra sätt att hantera energibehovet [8], de idag redan 

använda är att tillförseln regleras efter efterfrågan och att överskottsenergi kan 

transporteras och användas någon annanstans där behovet finns. De andra två är 

i dagens läge inte lika integrerade i samhället, men skulle bidra mycket till hur 

produktionen av energi kunde förändras. Dessa är att användningen anpassas 

efter tillgången, och lagring av energi, i t.ex. batterier för att använda det vid 

senare tillfälle.  
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2.3 Ekonomi 

I många fall är att installera solceller en ekonomisk fråga. Förutom att sälja 

energi ges en skattereduktion åt säljaren, denna har ett tak på 30 000 kWh, eller 

18 000 kr [9]. Detta begränsas av den egna konsumtionen, dvs. det går inte att 

få mer bidrag än för den energi som används. Ytterligare en begränsning är att 

för att få kalla sig en mikroproducent och ta del av denna skattereduktion får 

inte huvudsäkringen vara större än 100 ampere [10]. Sälja energi görs när 

energiproduktionen är större än åtgången och överskottet skickas ut i elnätet. 

Efter ett år summeras den energi som skickats ut till elnätet och jämförs med 

konsumtionen för att bestämma hur mycket skattereduktionen blir. I skattere-

duktion är det 60 öre per kWh och för att sälja elen beror det på vilket företag 

som köper, vilka krav de har och hur mycket de betalar. Vissa erbjuder ett fast 

pris och andra erbjuder ett pris omkring, fast oftast några ören lägre än spotpri-

set. Detta rörliga pris sätts timme efter timme och bestäms av tillgång och 

efterfrågan. Under sommaren är efterfrågan mindre, vilket bidrar till ett lägre 

spotpris, och när solenergi blir allt mer vanligt kommer det också bidra till lägre 

elpris under sommaren. Spotpriset har under de senaste åren gått ner [11] och 

när solkraft blir vanligare kommer troligen allt fler företag erbjuda priser 

liknande spotpriset.  

2.4 Elnätet 

Mer lokal produktion, exempelvis solkraft, bidrar till mindre belastningar och 

minskar förlusterna i både låg- och högspänningsnätet. Däremot i lågspännings-

nätet kan det uppstå mer förluster och transformatorerna riskerar att överbelas-

tas om produktionen blir för koncentrerad [12]. För att undvika att överbelasta 

transformatorn samt att spänningsnivåerna inte överstiger de uppsatta gränsvär-

dena på 10 % [13], kan det behöva installeras en större transformator för att 

överföra energin ut till elnätet. 
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3 Metod 
För att genomföra denna uppgift har jag samlat data via en hemsida vid namn 

”Sunny Portal”, där solcellsägare runt om världen laddar upp det data deras 

anläggningar framställer. Via JN-Solar har jag tillgång till en mängd olika 

anläggningar, men utöver dessa har jag även sökt andra anläggningar vilka 

uppfyller de specifika förutsättningarna. Simuleringar för de befintliga anlägg-

ningarna finns att tillgå, dessa är framtagna via programmet ”Valentin Software 

PV*SOL premium”. 

För data från solceller monterade på fasad valde jag en anläggning i Uppsala vid 

Frodeparken. Denna anläggning har solpaneler i riktningarna från sydväst till 

sydöst. Deras data finns inte uppladdat på någon databas tillgänglig via internet, 

så jag åkte dit på ett studiebesök och hämtade det data de tagit fram åt mig.  

Datat laddas ner i formatet .csv, vilket är kompatibelt med Excel, dvs. samman-

ställning av data och alla grafer är gjorda i Excel. Värdena finns tillgängliga 

antingen i watt i upplösningen en gång per 15 minuter, eller i wattimmar med 

mängden Wh producerad under varje timme av dygnet. Valet av vilket data 

vilket blir använt är utifrån relativt bra produktion under samtliga månader, 

sedan delas månaderna in i sina respektive årstider där de jämförs enligt pro-

blemformuleringen. För årsproduktionen kommer både verkliga och simulerade 

data användas för en bättre bild av hur produktionen kan variera. 

Resultaten presenteras i grafer och diagram och analyseras utifrån frågeställ-

ningarna och besvaras utifrån både individ- och samhällsnivå. Individnivån 

kommer behandla lönsamheten för individer att installera solceller. Samhällsni-

vån kommer beröra mängden producerad energi och vilken påverkan den har på 

samhället och elnätet.  
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4 Resultat 

4.1 Årsproduktion 

Denna bild visar produktionen månad för månad över ett år för tak och fasad, 

jämfört med värden framtagna med Valentin Software PV*SOL premium. 

Dessa simulerade värden tar hänsyn till vinkeln som panelerna är monterade i 

och eventuella skuggande parametrar. 

 

 figur 7. Årsproduktion. 

Mängden energi producerad i kWh/kWp under ett år är 992 kWh för tak och 

789 kWh för fasad. De simulerade värdena var 952 kWh för tak och 744 kWh 

för fasad. 
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4.2 Sommar 

Under sommaren, som figur 8 och 9 visar, är produktionen högre för 

takmonterade solpaneler relativt fasadmonterade.  

 

 figur 8. Sommar, produktionskurvor. 

Figur 9 presenterar summorna av de kilowattimmar producerade under 

sommaren med olika vinklar och riktningar.  

 

 figur 9. Sommarproduktion. 
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4.3 Höst 

Höstproduktionen illustreras i figurerna 10 och 11.  

 

 figur 10. Höst, produktionskurvor. 

I figur 11 presenterar summorna av de kilowattimmar producerade under hösten 

med olika vinklar och riktningar.  

 

 figur 11. Höstproduktion. 
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4.4 Vår 

Våren är den årstid när produktionen, oavsätt vinkel och riktning är någorlunda 

jämn.  

 

 figur 12. Vår, produktionskurvor. 

 

 figur 13. Vårproduktion. 
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4.5 Vinter 

Under vintern är soltimmarna få, därför blir den totala produktionen lägre. 

 

 figur 14. Vinter, produktionskurvor. 

Även om det inte visas så tydligt i figur 14, så i figur 15 ses att nivån för 

produktionen under vintern är låg, även för fasadmonterade solpaneler. Dessa 

resultat är för en oskuggad produktion. 

 

 figur 15. Vinterproduktion. 
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4.5.1 Snöskuggning 

Dessa värden är tagna från två olika anläggningar. Fasadanläggningen installe-

rades mitt i december och har därför ingen produktion under början av måna-

den.  

 

 figur 16. Effekten av skuggning under december 2015. 

 

 figur 17. Effekten av skuggning under januari 2016. 
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 figur 18. Effekten av skuggning under februari 2016. 

 

4.6 Ekonomi 
 Tabell 1. Spotpriset 2015. 

 Spotpriset 2015 
(öre/kWh) 

Januari 28,5 

Februari 28,1 

Mars 23,9 

April 23,6 

Maj 20,8 

Juni 13,4 

Juli 8,5 

Augusti 15,9 

September 19,7 

Oktober 22,1 

November 24 

December 18,2 

 

Vid beräkning av den producerade energins värde över ett år per kWh/kWp blir 

summan för tak 181 kr och för fasad 154 kr. Med de simulerade värdena vart 

det 180 kr för tak och 149 kr för fasad. 
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5 Diskussion 
Skillnaden i produktion under året är stor mellan tak- och fasadmonterade 

solpaneler. I resultat del 4.1, figur 7 visas skillnaden mellan solceller monterade 

på ett södertak och solceller på en fasad med en riktning från sydöst till sydväst. 

Till det finns också simulerade värden för ett södertak och en söderfasad för att 

jämföra med. Fasadmonterade solpaneler i dessa riktningar förväntas ha en 

produktion motsvarande 70-75 % av ett södertak. Det resulterande värde för den 

faktiska produktionens jämförelse vart 79,6 %, medan för den simulerade 

skillnaden förväntas fasaden producera 78 % jämfört med takmonterade solcell-

ler i söderläge. Jämfört med de simulerade resultaten ses att produktionen kan 

variera mycket över ett år, ett exempel på detta är augusti vars produktion är 

betydligt mycket högre än de andra sommarmånaderna och även det simulerade 

värdet för augusti. Det kan alltså uppstå stora förändringar i produktionen. För 

de anläggningar jag kollat på fanns det endast tillgång till en årsproduktion, för 

ett säkrare resultat skulle jag ha velat använda flera år för att undvika allt för 

stora avvikelser, vilka är svåra att genomskåda med bara ett resultat. Däremot 

tack vare de simulerade värdena finns det i alla fall något att relatera till.  

Produktionskurvorna är inte lika över året, om en fasadmonterad anläggning 

hela tiden haft omkring 70-80 % av en takproduktion skulle det inte finnas 

någon anledning att installera solceller på fasad. Skillnaden kan ses i figurerna 

8-15, vilka visar produktionen för olika vinklar och riktningar under de olika 

årstiderna. Under sommaren är produktionen helt klart störst för takmonterade 

solpaneler. De östligt riktade solpanelerna har störst produktion följt av de 

söderriktade och efter kommer de västriktade solpanelerna. För de fasadmonte-

rade panelerna är produktionen betydligt lägre, de direkt söderriktade panelerna 

har lägst produktion, medan för de riktade mot sydväst och sydöst är produkt-

ionen större, detta är för att de är i bättre riktning emot solen när den går upp 

och ned.  

Höst och vår är väldigt lika, den största skillnaden är produktionen för öst- och 

väst tak, där produktionen är relativt liten under hösten och ungefär lika stor 

jämfört med ett södertak under våren. Intressant att notera är också att solceller 

monterade på fasad potential att ha lika stor produktion jämfört med tak under 

både höst och vår.  

Solpanelerna på fasad har under vintern störst produktion jämfört med de på 

tak, både den faktiska produktionen och dess produktionskurva är betydligt 

högre. Solpaneler på tak har fortfarande möjlighet att producera, men begrän-

sade av den betydligt sämre vinkeln mot solen och de få soltimmarna, för att 

inte tala om snön som kan lägga sig på och skugga.  
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Under ett år förväntas fasadmonterade solceller ha ungefär 25 % mindre pro-

duktion jämfört med takmonterade, och självklart är 25 % mindre produktion 

ganska stort och kan i dagens läge inte lika starkt motiveras att genomföra. Men 

produktionen ligger helt olika, fasadmonterade solpaneler säkrar en större 

produktion under vintertid, vilket illustreras i figurerna 16-18. Geografiskt sätt 

är det endast en liten skillnad i deras lägen, men det kan ha förekommit små 

skillnader mot om de var samma anläggning. Eftersom solpaneler på fasad är 

både bättre riktade mot solen och undviker problem med skuggning p.g.a. snö är 

produktionen högre och säkrare under vintertid. Det mest begränsande av 

produktionen för fasadmonterade solpaneler under vintern är de få soltimmarna. 

Jämförelsen som visas i figurerna 16-18 visar att under de dagar där produkt-

ionen är låg för tak, men inte för fasad är det mycket troligt snö som är orsaken 

till den uteblivna produktionen. 

5.1 Sociala aspekter 

För att se detta ur en samhällsaspekt finns det i dagens läge inte tillräckligt med 

solkraft för att det ska klara samhällets hela energibehov vid någon punkt på 

dagen, men någon förändring i dagens bidrag- och försäljningssystem borde 

genomföras. Ett problem vilket kan behandlas bättre är förlusterna i nätet, 

exempelvis är det under sommaren takmonterade solceller producerar mest. Blir 

det mycket överskott skickas det ut på nätet, detta går främst till närliggande 

användare vilket leder till att nätförlusterna inte blir stora, men under resten av 

året blir behovet större och produktionen minskar. Därför skulle en jämnare 

produktion över året kunna bidra till mindre nätförluster. Däremot med den 

inriktning vi har i dagens läge kommer en större del av nya anläggningar monte-

ras i söderläge med ungefär 45 graders vinkel, eftersom det är mest lönsamt. 

Om denna trend fortsätter kommer det behöva ske förändringar i det svenska 

elnätet. Vid installering av en större mängd solceller inom ett lokalt område 

kommer inte transformatorerna vid alla tillfällen klara att leverera mängden 

energi till nätet. De är dimensionerade för att klara av att förse hushållen i 

området, inte att leverara stora mängder energi till elnätet. Exempelvis skulle 

det under en fin sommardag bli ett stort överskott från solcellerna, främst runt 

kl. 13, och om det inte sker någon stor förbrukning i hemmen i området samti-

digt kan detta koncentrerade utskick bli för stort för transformatorn. För att 

bemöta detta problem skulle det behövas en spridning i solcellernas produkt-

ionstid. I figur 6 ses energibehovet ligga under de timmar solkraften är aktiv, 

alltså under dagen, och störst är energibehovet mellan kl. 06-09 och 15-18. Om 

solpaneler monterades med östlig riktning skulle produktionen komma närmare 

morgonen eller med en västligare riktning skulle produktionen komma senare 

på dagen relativt en anläggning monterad åt söder. Detta skulle bidra med 

avlastning av annan produktion, samt bidra till mindre nätförluster och kanske 

undvika utbyte av transformatorer i elnätet.  
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5.2 Etiska aspekter 

En stor fördel till att ha en mer fördelad produktion från solceller är att annan 

energiproduktion inte behövs utnyttjas lika mycket, vilket kan vara skonsamt 

för miljön. Tyvärr är det hela mera av en ekonomisk fråga, snarare än en mil-

jöfråga i de flesta fall och detta kommer leda till att produktionen fokuseras mot 

sommaren eftersom det är det mest lönsamma alternativet. Däremot, skulle 

energin säljas till spotpris skulle skillnaden bli betydligt mindre. Med jämfö-

relse av spotpriserna varje månad under 2015 blir sammanställningen 181 kr per 

installerad kilowatt för tak per år, jämfört med 154 kr för fasad. Detta exem-

pelår visar att den ekonomiska skillnaden är endast 15 % lägre för fasad relativt 

tak. För de simulerade värdena är skillnaden 17 %.  De använda värdena är 

snittvärden för månaden, de skapar inte en exakt bild av ekonomin, men att 

undersöka spotpriset för varje timme och sedan beräkna de exakta priserna 

kändes för avancerat. Försäljare av solceller befinner sig i en svår situation, när 

det är helt klart mer ekonomiskt att installera solceller på tak med ett fast pris på 

överskottsenergi. Däremot kanske det inte kommer vara någon stor skillnad i 

framtiden om det övergår till spotpriser istället. Det kanske t.o.m. blir mer 

ekonomiskt att installera på fasad. Folk lockas till att köpa solceller för det finns 

möjlighet att tjäna igen investeringen och efteråt också tjäna pengar på dem. 

Kort sagt styrs hur solceller monteras av ekonomin och för försäljarna gäller det 

att vara öppen för dessa förändringar och inte fastna i att tak är bättre. 

Oftast är det betydligt lättare att installera solpaneler på antingen tak eller på en 

markställning jämfört med på en vägg. Det skulle ofta bli väldigt synligt och 

klumpigt att sätta upp solpaneler på en vägg, medan på ett tak kan de smälta in 

betydligt bättre. En utmärkt lösning på detta är att redan innan huset är byggt ha 

planerat för solpaneler, t.ex. likt Frodeparken i Uppsala, där solpanelerna 

planerades att sitta ytterst på väggen och bildade en naturlig fasad.  
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6 Slutsatser  
Resultatet av denna studie är att produktionen varierar beroende på vilket sätt 

solpanelerna är monterade på. Skillnaden över ett helt år producerar en fasad- 

relativt en takmonterad anläggning 79,6 %, enligt simuleringar 78 %, vid 

mätning av instrålning omkring 75 % och enligt bilagans tabell 79 %. Riktning-

en bestämmer när på dygnet topproduktionen kommer vara och påverkar även 

den totala produktionen. Störst produktion över ett år uppnås när de är vinklade 

åt söder, vilket detta placerar dess topproduktion mitt under dagen. Är anlägg-

ningen mer östligt riktad kommer topproduktionen under förmiddagen, med 

västlig riktning kommer den senare under eftermiddagen och mot kvällen. Från 

april t.o.m. augusti förväntas energiproduktionen vara större för solceller 

monterade med lutning, men under resterande månader är produktionen ungefär 

lika, eller betydligt mindre än den för fasadmonterade solceller. Under decem-

ber och januari är skillnaden mellan fasad och tak störst, detta beror på skugg-

ning orsakad av snö på de takmonterade solpanelerna. Det är även under dessa 

månader energibehovet är störst. En jämnare spridning av produktionen, både 

över året och under dagen kommer vara nödvändigt för samhället och även för 

miljön. 

I dagens läge finns det ingen självklar ekonomisk fördel att installera solpaneler 

på fasad, det måste räknas på för varje enskild anläggning. Med spotprisvärden 

från 2015 beräknades den ekonomiska skillnaden för en fasadmonterad solcells-

anläggning till 85 % av vad en takmonterad anläggning producerar. Priset 

varierar dock timma för timma, vilket gör dessa värden kan variera i verklighet-

en. Fortfarande finns det företag som köper överskott för mer än vad spotpriset 

är under någon av månaderna, vilket görs för att stimulera fortsatta investeringar 

inom solkraft hos befolkningen. Ett företag kan däremot inte fortsätta bedriva 

en god sak i förlust hur länge som helst och kommer troligen falla tillbaka till 

att köpa energi till spotpriset istället. 
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6.1 Framtida arbete 

Ett fortsatt arbete inom området skulle vara att ta med mer data, från fler 

anläggningar och under längre tid. När detta projekt genomfördes fanns det inte 

mycket data att tillgå från fasadanläggningar, både pga. det är mer lönsamt att 

montera med lutning och för att de anläggningar som fanns tillgängliga var nya 

och de som mest bara hade tillgång till ett års produktionsdata. Sedan fanns det 

inte så mycket undersökningar gjorda inom detta område, vad jag kunde hitta, 

så det fanns inte så mycket att jämföra med. Så nästa steg skulle vara att göra 

om eller lägga till mer data för att få ett mer statistiskt korrekt resultat. Utöver 

det skulle arbetet kunna utvecklas genom att undersöka övriga riktningar 

solpaneler kan monteras på, dvs. norr, nordöst, nordväst, sydöst och sydväst för 

tak och för fasad går det lägga till data för öst och väst. Slutligen skulle 

förändringarna i spotpriset över åren göra det intressant att undersöka den 

ekonomiska skillnaden mellan tak och fasad vid ett senare datum.
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Bilaga: Årligt utbyte för 

olika montagevinklar i 

Jämtland/Västernorrland 
100 % = max årsproduktion = 1000 kWh per installerad kW 

för Renesola Virtus solcellsmoduler*  

100 % = max årsproduktion = 970 kWh per installerad kW för solcellsmoduler 

(medelvärde alla testade fabrikat*)  

 

 
*Testresultat från världens största långtidstest med 170 testade moduler i 

Tyskland av Photon Labs 2013  

 

 

 


