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Sammanfattning
Utbyggnaden av PV-system (solcellsanläggningar) har ökat exponentiellt under senare år, både internationellt och i Sverige. Några av anledningarna till detta är framförallt att tekniken blir billigare och allt mer effektiv, samt att tekniken ses som en
av lösningarna på problematiken kring klimatförändringar. Trots detta behövs ändå i
många fall ekonomiska bidrag för att solcellsanläggningar ska bli lönsamma, och även
om solceller inte ger upphov till utsläpp av växthusgaser i driftsfasen så är emissionerna betydande i tillverkningsprocessen av systemkomponenterna.
I denna fallstudie framläggs en elintensiv industribyggnad i södra Norrland som föremål för att undersöka tekniska, ekonomiska och klimatrelaterade aspekter vid en potentiell installation av solceller.
Det huvudsakliga syftet var att först dimensionera lämpliga PV-system för att sedan
kunna utföra nödvändiga beräkningar gällande ekonomiska återbetalningstider för att
kunna fastslå om solcellsanläggningar kan göras lönsamma inom tillverkningsindustrin. Dessutom skulle en omfattande klimatpåverkansanalys utföras för dessa typer
av system.
Dimensioneringen utfördes genom att först insamla data av kvantitativ karaktär genom mätningar och undersökningar av studieobjektet. Simuleringar utfördes därefter för att fastställa optimala villkor varpå olika system kunde utformas av väletablerade aktörer på solcellsmarknaden. Dessa system fungerade sedan som grund för beräkningarna av återbetalningstider. För klimatpåverkansanalysen jämfördes tre utsläppsscenarion från PV-system med olika fall av rådande elmix. Dessa data var insamlade genom en omfattande litteraturstudie.
Resultatet visar att det går att få solcellsanläggningar ekonomiskt lönsamma inom
tillverkningsindustrin, men sannolikt endast med hjälp av ekonomiska bidrag. Även
med bidrag så tycks lönsamheten vara betydligt sämre än för exempelvis privata hushåll. Utöver detta kan tillverkningsindustrier i vissa fall tjäna mer på att sälja el till
nätet än att spara el, vilket är det diametralt motsatta andra aktörer.
Klimatpåverkansanalysen visar att PV-system genererar en uppenbar klimatnytta utanför Sveriges gränser, men tycks också påvisa att dessa potentiellt kan öka utsläppen i den svenska elmixen. Detta kan innebära att solceller i Sverige ger en negativ
klimatpåverkan lokalt, men en positiv globalt, tack vare ökad export av el till följd
av en utbyggnad av solcellsanläggningar.
Nyckelord: PV-system, dimensionering, optimering, tillverkningsindustri, ekonomisk återbetalningstid, växthusgasutsläpp, elmix.
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Abstract
The construction of photovoltaic systems has seen an exponential growth in recent
years, both internationally and in Sweden. This is mainly due to declining costs and a
technology that is getting more efficient while also being seen upon as one of the solutions on the issues regarding climate change. Despite this economic support
schemes are often necessary for making PV-systems profitable, and even though
these systems do not generate greenhouse gas emissions during the operating phase,
they emit a significant amount during the manufacturing processes of the components.
In this case study technical, economical and climate related aspects surrounding a
potential PV-installation in an electric intense industry building in southern Norrland are investigated.
The main purpose of this study was to dimension suitable PV-systems to conduct
necessary calculations concerning economical payback times to establish whether
PV-installations can be made profitable within the manufacturing industry. In addition to this a climate impact analysis was going to be made for such systems.
The dimensioning process was conducted by firstly gathering quantitative data
through measurements and investigations of the object. Thereafter simulations were
run to establish optimized conditions for which different PV-systems could be modelled by companies active in the field. These systems where then used as a foundation to make the necessary calculations regarding payback time. For the climate impact analysis three emission scenarios from PV-systems where put together and
compared to emissions from different cases of electricity production. These data
were collected through a comprehensive literature review.
The results show that PV-systems can be profitable within the manufacturing industry, but most likely only with economic support schemes. Even with economic support the profitability is far less than that of private households. Also, industries, in
some cases, seem to make more money selling excess electricity rather than saving
bought electricity. This is diametrically opposite other parties.
The climate impact analysis shows that PV-systems are highly efficient when it
comes to climate change mitigation outside Sweden´s boarders, but also seem to
show that they might increase the amount of emissions in Sweden´s electricity mix.
This might mean that PV-installations in Sweden has a negative effect locally, but a
positive effect globally, due to a possible increase in exported electricity from Sweden as the number of installations increase.
Keywords: PV system, dimensioning, optimization, manufacturing industry, economic payback time, greenhouse gas emissions, electricity mix.
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Beteckningar

Begrepp/förkortning

Beskrivning

PV-system
LCA

Photovoltaic System. Åsyftar i denna rapport kompletta solcellsanläggningar.
Livscykelanalys. En metod för att kartlägga en produkts miljöpåverkan från vagga
till grav.

EPD

Environmental Product Declaration. (Miljövarudeklaration.) En form av LCA.

Albedo

Beskriver ett materials förmåga att reflektera infallande strålning. Ca 0,1 för asfalt
0,9 för snö.

SCI

Self consumptionindex. Kvoten mellan egenkonsumerad och egenproducerad el.

SSI
Marginalel

Self suffiencyindex. Kvoten mellan egenkonsumerad el och total elanvändning.
Den el som vid varje givet tillfälle är dyrast att producera. Marginalelen styr
spotpriset på el. Debatt råder om vad den i regel ska anses bestå av.

Residualmix

Elmixen som blir kvar när ursprungsmärkt el har räknats bort.

Mono-Si

Monokristallina kiselbaserade solceller

Multi-Si

Polykristallina kiselbaserade solceller

Symbol

Beskrivning

Enhet

U

Spänning

V

I

Ström

A

R

Resistans

Ω

P

Effekt

W

t

Tid

h

E

Energi

Wh

G

Instrålningstäthet

W/m2

T

Temperatur

°C
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1 Introduktion
1.1

Bakgrund

All energi som används på denna planet härstammar på ett eller annat sätt från solen.
Till och med kärnkraften skulle, med lite filosofisk god vilja, kunna sägas vara solkraft eftersom alla grundämnen i det periodiska systemet bildades i sedan länge döda
stjärnor. Därför är det fullt tänkbart att det känns naturligt för många människor att
gå direkt till källan, snarare än att handla genom ombud. Detta i kombination med
sjunkande priser och kraftiga subventioner kan sannolikt ses som en av anledningarna till att utbyggnaden av PV-system (fotovoltaiska system) följer en närmast exponentiell kurva internationellt sett [1]. Anledningen till att detta är fallet beror förvisso inte enbart på att solceller utgör en tilltalande teknik med en enorm potential,
utan även för att tekniken ses som en del av lösningen på problematiken kring klimatförändringar.
Även i Sverige har utbyggnaden av nätanslutna PV-system ökat markant de senaste
åren. Enligt statistik från energimyndigheten ökade den totala installerade effekten
med 65 % mellan 2016 och 2017 [2]. Detta beror dels av anledningarna som beskrivs ovan, men är även en naturlig konsekvens av diverse långsiktiga målsättningar
gällande klimat och energi, såsom dem av EU fastställda 20/20/20-målen. Dessa
mål avser att minska mängden växthusgaser med 20 % i förhållande till 1990 års nivåer. Dessutom skall 20 % av den slutliga energikonsumtionen komma från förnyelsebara energislag, och energieffektiviteten öka med 20 % fram till år 2020 [3].
I Sverige har dock dessa bestämmelser ersatts med ännu högre mål. Exempelvis beslutades i juni 2016 att Sverige år 2040 skall ha en elproduktion som består till 100
% av förnyelsebara energislag [4]. Följaktligen subventioneras solceller kraftigt i Sverige i form av bland annat skattereduktioner och investeringsbidrag. I januari 2018
beslutades av regeringen att avsätta 900 miljoner kr per år under perioden
2018-2020 till investeringsstödet [5].
Efter ett antal år av studier, och därigenom förvärvad kunskap inom energiområdet,
har det dock blivit tydligt för författaren av denna rapport att en individuell energikälla inte alltid är svaret för att tillgodose det behov som finns. En energikällas gångbarhet beror av en mängd olika faktorer såsom effektivitet, miljöpåverkan och hur
väl den passar in med de förutsättningar en geografisk plats ger. Detta är också, utöver ett intresse för solcellsteknik, några av de orsaker som föranleder detta val av
examensarbete. Därtill tycks solceller åtnjuta en positiv mediabild, vilket även sannolikt påverkar opinionen i denna riktning [6]. Följaktligen blir det viktigt att undersöka varje fall för sig, för att se vilken effekt en installation av solceller faktiskt har
och i synnerhet med begreppet hållbar utveckling i åtanke. Detta är också vad man
avser att göra med denna studie, specifikt inom tillverkningsindustrin i södra
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Norrland. Detta eftersom tillverkningsindustrier i regel har andra förutsättningar än
privatpersoner gällande denna teknik.
Industrin står globalt för ca 37 % av världens energiförbrukning. Denna energi kommer till stora delar från fossila bränslen som starkt bidrar till klimatförändringar [7].
Som en konsekvens av detta har industrin blivit föremål för omfattande energieffektiviseringar eftersom detta ger såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar. I Sverige är dock användningen av fossila bränslen betydligt mindre än i de flesta andra
industriländer, men likväl görs stora ansträngningar för att spara energi.
Föremålet för denna studie är AB Edsbyverken som är en av Nordens ledande tillverkare av kontorsmöbler och som utöver detta bedriver en stark hållbarhetspolicy.
Fabriken i fråga förbrukar stora mängder el-och värmeenergi varje år och således har
ett omfattande energieffektiviseringsarbete utförts under senare år. Som ett led i
detta arbete ansågs det rimligt att även undersöka vilken inverkan solceller skulle ha
på detta energisystem.
Ett väldimensionerat PV-system ger ofta, men inte alltid positiva effekter gällande
ekonomi [8]. Den gängse uppfattningen är dessutom att solceller minskar människans klimatpåverkan, även om det ofta råder tveksamheter om vilket tillvägagångssätt som skall användas i bestämmandet av klimatpåverkan till följd av omställningar
i elproduktionen [9]. Även om solceller inte ger upphov till några utsläpp i driftsfasen, så kan dock emissionerna vara betydande i tillverkningsprocessen av komponenterna.
Således är det av intresse för uppdragsgivaren att få utrett om en investering i detta
är försvarbar med ovanstående kategorier i åtanke. En undersökning av denna natur
är sannolikt inte bara viktig för AB Edsbyverken, utan även för andra tillverkningsindustrier vid förhållandevis höga latituder. Dessutom är en undersökning intressant
ur ett bredare nationellt perspektiv. Av naturliga skäl har tillverkningsindustrier
stora takytor som potentiellt kan visa sig lämpliga för solcellsanläggningar. Därmed
utnyttjas oanvända ytor som dessutom ligger nära elanvändaren. I skenet av utbyggnaden av förnyelsebara energislag bör detta ämne därför vara högintressant även i de
politiska rummen.
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1.2

Syfte och omfattning

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att dimensionera och optimera ett PVsystem för en tillverkningsindustri med avsikten att finna största möjliga ekonomiska
lönsamhet, samt att undersöka vilken klimatpåverkan ett sådant system har inom det
aktuella energisystemet. Mer specifikt ämnar man undersöka följande.
• Lämplig installerad effekt.
• Optimal riktning och vinkel för solmodulerna.
• Ekonomisk återbetalningstid.
• Lokal och global klimatpåverkan.
Detta arbete fokuserar således på teknik med en ytterligare fördjupning inom de
ekologiska och ekonomiska aspekterna under begreppet hållbar utveckling. Vissa begränsningar har dock gjorts. Angående ekonomi är målet att fastställa huruvida det
är ekonomiskt gångbart eller inte för det aktuella företaget att investera i en solcellsanläggning. Detta resultat skall förhoppningsvis vara applicerbart för andra industrier i Sverige, men inte utanför landets gränser eftersom beräkningar görs utifrån
rådande bidrag och subventioner. Angående ekologi kommer fokus läggas på klimatpåverkan, snarare än total miljöpåverkan. Följaktligen kommer påverkan i form av
exempelvis utsläpp av försurande och övergödande ämnen inte att undersökas. Det
tredje inslaget under hållbar utveckling, det vill säga social hållbarhet kommer ej att
förlänas tid i någon större utsträckning annat än mer elementära analyser. De begränsningar som beskrivs ovan görs i huvudsak eftersom den avsatta tiden för denna
studie inte tillåter mer. Dessutom riskeras att fokus för det huvudsakliga syftet blir
sämre med ett ökat antal undersökningsområden. Slutligen är detta arbete tänkt att
fungera som ett informativt beslutsunderlag för uppdragsgivaren.
1.3

Förfarande

I denna fallstudie samlades kvantitativa data in om fabriken och därmed kunskap om
dess potentiella möjlighet att husera en solcellsanläggning. Dimensioneringen utfördes baserat på dessa data, dels genom simuleringar och dels genom kunskap erhållen
genom den utförda litteraturstudien och samtal med företrädare från företag verksamma inom solcellsbranschen. Efter dimensioneringen kunde nödvändiga beräkningar rörande återbetalningstider göras baserat på inhämtad information om ekonomiska villkor och offerter. Klimatpåverkan undersöktes med litteraturstudien som
grund där utsläpp av växthusgaser från PV-system ur ett livscykelperspektiv jämfördes med fyra olika fall av rådande elmix, samt två fall rörande marginalel.

3

2 Litteraturstudie
2.1

Teknik och ekonomi

En översiktsartikel författad av Yadav och Chandel [10] inleds med att konstatera att
mängden solinstrålning som absorberas av en solmodul framförallt påverkas av dess
orientering i förhållande till väderstrecken och dess vinkel i förhållande till markplanet. Vidare beskriver författarna att den optimala vinkeln för en solmodul, med
syfte att maximera uttagen effekt, varierar beroende på var i världen den befinner
sig. Detta kan ses som allmän kunskap inom energiområdet, men är likväl viktigt att
klargöra. Denna artikel redogör för en mängd metoder använda i andra studier för
att fastställa optimal vinkel. En vanlig metod tycks enligt Yadav och Chandel vara att
använda enklare samband mellan latitud och vinkel, men man antyder att detta
framförallt används som en approximativ måttstock. Detta är även någonting som
Shukla et al [11] framhåller som en av de vanligaste metoderna. Mer exakt menar
Shukla et al att sambandet mellan latitud och optimal vinkel brukar kunna sägas vara
+15° i förhållande till aktuell latitud under vinterhalvåret, och -15° under sommarhalvåret, samt att optimal orientering för modulerna på det norra halvklotet är ett
sydligt läge. Enligt författarna av [10] finns dock mer exakta metoder att tillgå, då
man i de flesta fall utför simuleringar baserade på uppmätta platsdata. Ett resultat
som beskrivs i artikeln kommer ursprungligen från [12] och konstaterar att den optimala vinkeln hos solmodulen bör vara mindre när vinkeln i förhållande till azimut
(riktning i förhållande till optimalt väderstreck.) ökar. Artikeln publicerades 1985,
men det faktum att Yadav och Chandel likväl väljer att referera till den tyder på att
resultatet fortfarande står sig väl. Fortsättningsvis redogör Yadav och Chandel för
resultatet i [13] som visar att solceller genererar mer vid optimal månadsvis inställning hos lutningen på solmodulen snarare än optimal årlig inställning.
Av de metoder som beskrivs i [10] tycks den största skillnaden bestå i vilken typ av
indata som används. Det bör dock tilläggas att författaren av detta examensarbete
inte har läst majoriteten av de artiklar som refereras till i studien, varför man inte
kan bekräfta att Yadav och Chandel har tolkat dessa rätt. Detta är förvisso ett allmänt problem för översiktsstudier, men det faktum att artikeln i fråga är kollegialt
granskad styrker att författarna redovisar resultat med hög reliabilitet.
När det gäller metoder för att fastslå optimal vinkel tycks det vara svårt att hitta en
metod som fungerar lika bra överallt. Detta är någonting som Armstrong och Hurley [14] har tittat närmare på. Dessa författare hävdar, med en form av litteraturstudie som grund, att majoriteten av nuvarande tillvägagångssätt ämnar optimera genom att maximera den andel av ljuset som består av direkt strålning. Det solljus som
träffar en solcell består dock av tre olika delar. Nämligen; direkt, diffus och reflekterad som tillsammans utgör det som kallas för global strålning. Problemet enligt [14]
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är dock att den diffusa andelen är betydligt större vid högre latituder, och i länder
med mycket molnighet. Därför föreslår författarna att en ny metod bör användas vid
bestämmandet av vinkelinställning hos PV-system placerade över 45° N. Metoden
bestämmer optimal vinkel genom att bland annat ta hänsyn till variationerna hos
molntäcket för att klargöra hur strålningstyperna är fördelade. Denna information
ansågs relevant för detta examensarbete eftersom den ger nyttig kunskap för att fastställa trovärdigheten hos det simuleringsprogram som används i denna studie. Studien tar dock inte hänsyn till ekonomiska kostnader till följd av valet av optimal vinkel, utan optimerar endast i syfte att få så hög årlig elproduktion som möjligt.
En teknik-och kostnadsanalys med avseende på PV-system utförs av [15]. I denna
fallstudie använder sig författarna av en byggnadsmodell och omkringliggande infrastruktur i programmet SketchUp. På modellen har man applicerat ett matematiskt
rutnät för vilket simuleringar beräknar ekonomiska återbetalningstider för de olika
fasaderna och taket. För beräkningarna utgick författarna bland annat ifrån att ett
PV-system har en livslängd på 30 år, vilket är en uppskattning som ofta görs i andra
studier, och i synnerhet vid livscykelanalyser (LCA) [16]. Det är dock allmänt känt
att vissa komponenter i systemet kan behöva bytas inom denna tid.
Resultaten i [15] visar att den del av byggnaden som i samtliga fall får kortast återbetalningstid är taket, men författarna nämner även att övriga fasader inte borde ignoreras på grund av detta, utan snarare användas som kompletterande ytor. Utöver
detta visar studien att ett solcellssystem får kortare återbetalningstid med vinklade
solmoduler än om modulerna monteras plant på fasader och tak. Detta kan tyckas
vara självklart eftersom solcellerna genererar mer elektricitet med optimal vinkel,
men man bör även ha i åtanke att det krävs mer material vid en sådan installation,
och därför blir installationskostnaden högre. Studien som beskrivs ovan utfördes i
Australien, men enligt författarna kan liknande resultat väntas i andra delar av världen. De exakta återbetalningstiderna är dock irrelevanta för syftet i denna rapport
eftersom olika länder har tillgång till olika former av ekonomiska bidrag för
PV-installationer. Däremot är förhållandet mellan återbetalningstiderna intressanta.
För en mer exakt analys av svenska förhållanden är studien utförd av Haegermark et
al. [8] mer relevant. I denna fallstudie utförd i Göteborg undersöker författarna den
ekonomiska lönsamheten för PV-system. Genom att jämföra tre olika fall med varierande grad av ekonomiska hjälpmedel kunde författarna konstatera att ekonomiska
styrmedel, såsom bidrag och skatteavdrag fortfarande är nödvändiga för att PVsystem ska bli lönsamma. Detta trots att priserna för solceller har sjunkit avsevärt
över tid. Gällande bidrag och villkor i Sverige går att finna på energimyndighetens
[17] och skatteverkets [18] hemsidor. Här redogörs bland annat för följande:
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• Vem som helst kan ansöka om bidrag från länsstyrelserna som uppgår till 30
% av installationskostnaden (40 % för lantbruk). Dock finns en övre gräns på
1,2 miljoner kr per system, och det finns inga garantier för att alla sökande
får detta bidrag. För företag måste ansökan skickas in till länsstyrelsen innan
påbörjandet av installationen.1
• Elcertifikat tilldelas producenter av förnyelsebar el. Värdet på dessa sätts av
marknaden, och har följaktligen varierat kraftigt sedan introducerandet. Kan
erhållas om installation sker innan år 2021, och gäller därefter i högst 15 år
enligt nuvarande bestämmelser.
• Skattereduktion på 60 öre/kWh får utnyttjas under förutsättning att säkringen i anslutningspunkten inte överstiger 100 A. Överstiger säkringen
denna storlek räknas man ej som mikroproducent och är icke berättigad
skattereduktion. Dessutom finns en övre gräns på 18 000 kr/år (30 000
kWh) för mikroproducenter. Utöver detta måste även ägaren av anläggningen använda mer el från anläggningen än vad anläggningen skickar till nätet.
• Företag som har en installerad effekt på 255 kWp eller mer är skattepliktiga
för egenproducerad (läs egenkonsumerad) el med 0,005 kr/kWh. Detta innebär i praktiken att för företag som betalar reducerad energiskatt görs inga
besparingar gällande energiskatt om installerad effekt överstiger denna storlek.
• Utöver detta betalar elhandelsföretag för den el som skickas ut på nätet. Ofta
erbjuds spotpris, plus 10-16 öre/kWh2 för mikroproducenter. Vad som erbjuds till aktörer som inte räknas som mikroproducenter beror av avtalet
med elhandelsbolaget. Dessutom sparas pengar i form av energiskatt3 och
elöverföringsavgifter vid produktion av egen el.
För de flesta hushåll som installerar solceller i Sverige finns således kraftiga subventioner att dra nytta av och enligt [8] är bidrag och avtal av typerna som beskrivs ovan
vanligt förekommande globalt sett. Av denna anledning är det föga förvånande att
det finns gott om litteratur som behandlar eller optimerar egenkonsumtion från solceller [19], [20], [21] eftersom man inte vet hur länge bidrag av dessa typer kommer
att finnas kvar. I dagsläget är ofta egenkonsumerad (sparad) el värd mer än den som
säljs till nätet, varför denna skillnad skulle bli ännu större om till exempel

1

Telefonsamtal med Åsa Eklund Öberg, klimat-och energisamordnare, länsstyrelsen. 2018-05-18.

2

Telefonsamtal med sakkunnig på Skellefteå kraft. 2018-04-10.

3

Förutsatt att installerad effekt inte överstiger 255 kWp.
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skattereduktionen försvinner. Det är dock oklart om denna skillnad mellan sparad
och köpt el existerar för tillverkningsindustrier, då dessa i vanliga fall betalar reducerad energiskatt och således betalar enligt rådande spotpris. (Förf. anm.)
Förvisso finns enligt Martín-Chivelet och Montero-Gomez [19] några andra fördelar
med att maximera egenkonsumtion; som exempelvis reducering av effekttoppar och
skydd från stigande elpriser. I denna studie använder man sig av, utöver simuleringar
i PVsyst, i synnerhet två index; self-consumption index (SCI) och self-suffiency index (SSI) för att fastställa vilken fasad som ger bäst möjligheter att maximera egenkonsumtion. Rekommendationen som ges är att den fasad (alternativt tak) som ger
högsta möjliga SSI samtidigt som SCI är 100 % borde väljas. Här tycks dock författarna av artikeln utgå ifrån att det alltid är möjligt att uppnå så hög SCI, men detta är
sannolikt inte fallet i till exempel ett flerbostadshus.
I en fallstudie utförd av Gustafsson et al. [21] visar man att konfigurationen hos elmätaren kan ha inverkan på kostnader när det finns en skillnad i pris mellan egenkonsumerad och såld el. Dock är detta som mest märkbart vid användandet av en
en-fasväxelriktare. Således är detta någonting som eventuella prospektörer bör undersöka vid potentiella installationer av PV-system.
2.2

Klimatpåverkan

Det är i dagsläget inte självklart vilket angreppssätt som bör användas när miljöeffekterna av elanvändning skall analyseras. Till stor del beror detta på att elnätet i regel
är ett synnerligen komplext system, där det är svårt att utröna var elen kommer
ifrån vid varje givet tillfälle. Något som sätter detta på sin spets är de olika resonemangen i [22]. Enligt [9] finns dock några vanliga angreppssätt som innefattar beräkningar utifrån medel-el, produktionsspecifik el och marginalel. En studie som väljer
att använda sig av samtliga är [23]. Denna studie undersöker vilken effekt olika energibesparande åtgärder i en byggnad har på utsläppen av växthusgaser genom att jämföra med olika fall av rådande elmix. I fallet med marginalel väljer dessutom författarna att redovisa två scenarion, där det ena är marginalel inom nära framtid, och
det andra för ett längre perspektiv. Det första av dessa antas bestå av kolkondens
(920 g CO2e/kWh) och det andra av naturgaskombi (480 g CO2e/kWh). [23] använder sig således av ett liknande angreppssätt som den tänkta metodiken för klimatpåverkansanalysen i denna rapport.
I en studie utförd av Joint Research Centre (JCR) på uppdrag av EU-kommissionen
kartlägger Moro och Lonza [24] utsläppen av växthusgaser för elbilar kontra bilar
med förbränningsmotorer i samtliga EU-länder. I studien använder sig författarna av
den så kallade well-to-wheels-metoden, och ett steg i denna metod är bland annat
att först kartlägga utsläppen från varje nations elmix. Beräkningarna är baserade på
2013 års statistiska data och i dessa beräkningar tas hänsyn till samtliga relevanta
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utsläpp i livscykeln för varje elproducent. Dessutom räknas även nettoutsläppen för
import och export av el till och från varje land. Författarna visar bland annat att ett
land med en relativt ”ren” inhemsk elmix i slutändan får större utsläpp när de importerar el från länder med en sämre elmix ur klimatsynpunkt. Följaktligen gäller det
omvända för länder med större utsläpp av växthusgaser i sin elmix. Denna faktor visade sig vara synnerligen betydande för Sverige, men likväl är de totala utsläppen
från svensk elmix enastående låga i jämförelse med alla andra EU-länder.
Moro och Lonza redovisar ett resultat på 47 g CO2e/kWh för svensk elmix. Detta
värde stämmer väl överens med det beräknade värdet (46 g CO2e/kWh) från
RE-DISS (Reliable disclosure systems for Europe) rapport gällande svensk residualmix [25]. Det bör även tilläggas att den svenska energimyndigheten [26] har valt att
redovisa resultatet från Moros och Lonzas rapport gällande de svenska utsläppen av
växthusgaser. Således framstår denna siffra som förhållandevis pålitlig att använda i
denna studie, även om ett visst mått av försiktighet är motiverat. Detta eftersom
[24] har tagit hänsyn till svensk inhemsk elmix adderat med vad som skulle kunna
kallas för svensk residualmix, medan RE-DISS rapport endast har beräknat residualmixen. Följaktligen framstår svensk inhemsk elmix på användarsidan som klimatneutral med tanke på hur nära varandra resultaten ligger. Några andra relevanta siffror
är för länder med vilka Sverige bedriver elhandel såsom Danmark, Tyskland, Polen
och Litauen där utsläppen uppgår till 377, 615, 980, respektive 390 g CO2e/kWh.
Den genomsnittliga Europeiska elmixen beräknades till 447 g CO2e/kWh. Enligt
Moro och Lonza visade sig delresultaten korrespondera väl med resultat från liknande studier, varför de uttrycker en förhållandevis stor säkerhet om sina slutresultats reliabilitet.
I dagsläget blir det allt vanligare för konsumenter att välja ursprungsmärkt el, men
dem som inte aktivt väljer detta beräknas istället få den så kallade residualmixen.
Denna mix består av nordisk produktionsmix där hänsyn tas till import och export
av el till och från Norden samtidigt som använda ursprungsgarantier räknas bort
[27]. Den ansvariga myndigheten i Sverige för beräkning och publicering av residualmixen och dess miljöpåverkan är Energimarknadsinspektionen (Ei) [28]. Enligt Ei
bestod nordisk residualmix år 2015 av 17,1 % förnybar el, 40,8 % kärnkraft, och
42,1 % fossilt producerad el, vilket sammantaget ger upphov till ca 336 g
CO2e/kWh. Den nordiska residualmixen förändras från år till år beroende på ett
flertal parametrar, och därmed förändras även dess utsläpp av växthusgaser. Enligt
information sammanställd av [29] kan man dock se att utsläppen från nordisk residualmix har ökat kraftigt sedan 2003. En förklaring till detta är enligt [29] att allt fler
väljer ursprungsmärkt el, varför residualmixen i allt mindre grad består av energislag
som ger upphov till låga utsläpp av växthusgaser. En viktig aspekt av siffror gällande
nordisk residualmix är att hänsyn inte tas till utsläpp i den så kallade nedströmsprocessen, det vill säga vid distribution och vid användarsidan. Därför är det tänkbart
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att vid användning av el från nordisk residualmix så är de totala utsläppen sannolikt
större, även om bidraget må vara försvinnande litet i sammanhanget.
På uppdrag av Vattenfall har oberoende granskningar utförts i form av miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations, EPD) på Vattenfalls elproducenter. Det vill säga vatten, vind och kärnkraft. Enligt rapporterna uppgår dessa elproducenters växthusgasutsläpp till 10, 18, respektive 5 g CO2e/kWh vid användarsidan [30], [31], [32]. Vad gäller el från solkraft har Vattenfall för närvarande inga fullständiga livscykelanalyser, men preliminära analyser pekar enligt Vattenfall på växthusgasutsläpp som uppgår till ca 66 g CO2e/kWh för de solmoduler dem säljer
[33]. Värt att påpeka angående detta värde är att det enbart gäller för solmodulerna i
sig. Övriga komponenter i ett PV-system är således inte medräknade. Enligt [34]
verkar dock detta vara ett vanligt tillvägagångssätt vid livscykelanalyser.
En studie som däremot räknar med systemkomponenter är den utförd av Kristjansdottir et al. [35] som visar att monteringsanordningar, växelriktare och annan tillhörande elektrisk utrustning ger betydande utsläpp, även om utsläpp relaterade till
modultillverkning är dominerande. [35] undersöker småskaliga byggnadsintegrerade
PV-system (BIPV) i Norge utifrån tre scenarion med varierande grad av emissioner
från värsta tänkbara scenario där tillverkning av komponenter sker i länder med stor
andel fossila bränslen i sin energimix, och transporter sker med sämsta möjliga alternativ. I följande scenarion minskar man successivt dessa utsläpp av
CO2-ekvivalenter. Resultatet visar bästa scenario: 50-55 g/kWh. Baslinje-scenario:
80-85 g/kWh. Sämsta scenario: 100-120 g/kWh. Därtill menar Kristjansdottir et
al. att dessa emissioner tjänas in om utsläppen från det existerande elnätet är större,
men om man antar ett isolerat norskt elnät baserat på vattenkraft har dessa
PV-system ingen möjlighet att betala tillbaka utsläppen de givit upphov till. Efter
detta påstående nämner dock författarna att det finns en viss osäkerhet i hur man ska
bedöma olika elnäts interaktion.
Resultaten från [35] gäller dock mindre PV-system med monokristallina solceller.
Denna kombination ger i regel högre emissioner ur ett livscykelperspektiv, vilket är
någonting som Hou et al. [36] visar i sin livscykelanalys utförd i Kina där ovanstående kombination ger upphov till 87,3 g CO2e/kWh. Motsvarande värde för polykristallina solcellsmoduler är 81,0 g CO2e/kWh där ca 72 g utgörs av emissioner
från tillverkningsprocessen. Utsläppen blir förvisso mindre med storskaliga system.
Hou et al redovisar 65,2 och 60,1 g CO2e/kWh för mono, respektive polykristallina solcellsmoduler. Extra viktigt att ta hänsyn till vid användandet av dessa siffror
är att de bland annat förutsätter att PV-systemen opererar i Kina, i ett område med
högre solinstrålningsintensitet än i Sverige, men att tillverkningsprocessen står för
de största utsläppen. En intressant observation är att värdena i baslinje-scenariot för
[35] korrelerar väl med värdena för småskaliga PV-system i [36]. Denna korrelation
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är även intressant mot bakgrunden av resultatet i [37] som visar att klimatpåverkan
från solcellsmoduler tillverkade i Kina är dubbelt så stor som för moduler tillverkade i Europa. Att resultaten ligger så pass nära varandra tyder på att skillnaden i
solinstrålningens intensitet har stor betydelse för total klimatpåverkan, även om de
inverkande parametrarna är många. [37] redovisar 72,2 och 69,2 g/kWh för monooch polykristallina moduler tillverkade i Kina. Motsvarande siffror för tillverkning i
Europa var 37,3 och 31,8 g CO2e/kWh. Den stora skillnaden beror enligt författarna på att tillverkningen av solceller är en process som kräver mycket el, och att
Kina har en betydligt större andel kolkraft i sin elmix än Europa, vilket leder till ett
ökat CO2-fotavtryck. Dessa siffror gäller dock enbart för solmodulerna i sig, som i
fallet med Vattenfalls uppskattade värde.
I en översiktsstudie av Louwen et al. [38] publicerad i tidskriften Nature presenterar
författarna ett resultat gällande klimatpåverkan från PV-system som i dagsläget ligger markant lägre (20-25 g CO2e/kWh) än övriga resultat presenterade i denna litteraturstudie. Resultatet är en harmonisering av de data författarna inhämtat. Författarna nämner även att stora variationer i livscykelanalyser har förekommit historiskt
sett eftersom olika studier har använt sig av olika tillvägagångssätt i beräkningar av
växthusgaser, men att använda metoder i dagsläget sammanstrålar bättre. Eftersom
Louwen et al har granskat en stor mängd litteratur publicerad under de senaste 40
åren har dem dessutom kunnat visa på tydliga trender gällande PV-tekniken. Bland
annat visar dem att utsläppen av växthusgaser från PV-system minskar mellan 17 och
24 % för varje fördubbling av global installerad effekt. Man menar också att på
grund av den snabba utbyggnaden av PV-system har solcellsindustrin blivit en tillfällig nettoutsläppare av växthusgaser, men att detta kommer till en vändpunkt senast
2018 till följd av den snabba inlärningskurvan på mellan 17 och 24 % samt att de installationer som finns i olika grad har börjat betala tillbaka de emissioner de givit
upphov till.
2.3

Sammanfattning av litteraturstudie

Under denna litteraturstudie framkom att det råder ett visst vakuum gällande vetenskapliga artiklar som behandlar solcellsinstallationer inom tillverkningsindustrin, vilket antyder att denna studie kan bidra med ny kunskap inom området. Dock finns en
respektabel mängd artiklar som behandlar aspekter som är relevanta för detta forskningsområde i allmänhet.
De huvudsakliga undersökta områdena var teknik, ekonomi och klimatpåverkan.
Bland annat framkom vikten av att välja rätt plats, riktning och vinkel för solcellsmoduler samt olika metoder att göra detta på. Vidare undersökt litteratur visade även
att takinstallationer i regel ger kortare återbetalningstider, men att diverse bidrag
fortfarande är nödvändiga för att PV-system ska bli ekonomiskt lönsamma. Dessutom undersöktes vilka bidrag och villkor som gäller i Sverige. I relation till
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ekonomiska bidrag framkom att maximering av egenkonsumtion ofta är fördelaktigt.
Dels för att hushåll i regel tjänar mer på detta än att sälja överproducerad el, men
också för att det är svårt att förutse hur länge aktuella bidrag kommer att finnas
kvar. Således kan överdimensionerade anläggningar i slutändan få längre återbetalningstid än den från början beräknade. Det visade sig dock oklart om tillverkningsindustrier drar nytta av att maximera egenkonsumtion.
Utöver detta kunde man genom litteraturstudien få fram uppgifter gällande utsläpp
av växthusgaser från dels PV-system och vattenkraft, men även från svensk, nordisk
och europeisk elmix, samt marginalel.
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3 Teori och teknisk beskrivning
3.1

Solcellen

En solcell genererar elektricitet tack vare den fotovoltaiska effekten, som i sin mest
elementära mening innebär att fotoner absorberas av ett material och därigenom exciterar elektroner som i sin tur skapar en elektrisk ström i en sluten krets.
Den vanligaste typen av solcell (se fig. 1) är uppbyggd av en antireflektiv yta,
fram-och bakkontakt samt en halvledare, oftast kisel. Genom att använda två lager
av detta grundämne som är förbehandlade på olika sätt (n-dopning och p-dopning)
uppstår en elektrisk potentialskillnad i cellen. En solcell kan därför sägas alltid ha en
spänning, även när den inte träffas av solljus.

Figur 1. Genomskärning av en solcell. Bilden ursprungligen från [39].

I sitt yttre elektronskal, det vill säga valensskalet, har kiselatomen fyra elektroner
och är en undermålig strömledare. Om man däremot tillför en atom med fem valenselektroner, exempelvis fosfor till kiselstrukturen blir resultatet att man får en fri
elektron, och således en negativt laddad yta av kisel. Detta kallas n-dopning. Om
istället samma process genomförs med en atom med tre valenselektroner uppstår en
tom plats och därigenom framställs ett lager med positiv laddning, det vill säga ett plager. När solljuset träffar solcellen alstras en ström som är proportionell mot solinstrålningens intensitet, vilket innebär att elektron-hål-paren sätts i rörelse. När
elektronerna leds genom en extern slinga får man det som kallas elektricitet i form
av likström (DC). En solcell är i grund och botten en diod som när den träffas av
solstrålning leder ström i backriktningen. Detta är också anledningen till att seriekopplade solceller är känsliga för skuggning, eftersom en skuggad cell effektivt
blockerar strömmen från de andra cellerna.
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Solceller tillverkade av kisel brukar delas in i mono-och polykristallina solceller
(mono-Si och multi-Si), där de monokristallina i regel har något bättre verkningsgrad. Verkningsgraden, η hos en cell definieras som:

𝜂=

𝑃
𝐺∗𝐴

(1)

Där,
P = Effekt. (W)
A = Area. (m²)
G = Instrålningstäthet. (W/m²)
Verkningsgraden fastställes alltid vid standardtestförhållanden (standard test conditions, STC) och innebär att cellen testas vid en temperatur på 25 ℃ och G = 1000
W/m².
3.2

Solcellsmodulen

En solcellsmodul är en sammansättning av flertalet seriekopplade solceller. Flera
solmoduler kopplade i serie kallas för en sträng, och innebär att spänningen ökar
med samma mängd som varje solmodul ger upphov till. Detta enligt Kirchoffs spänningslag:
𝑈𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙

(2)

Fördelen med seriekoppling är att det ger möjligheten att öka spänningen i systemet
till önskad storlek. När en dimensionerad spänning har funnits är det sedan möjligt
att parallellkoppla andra strängar av solmoduler för att successivt även öka den totala
strömstyrkan i systemet. Detta enligt Kirchoffs strömlag:
𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝐼1 + 𝐼2 + ⋯ + 𝐼𝑛

(3)

Tillsammans medför dessa åtgärder att det successivt går att höja maxeffekten i systemet. Detta enligt:
𝑃 = ∑𝑈 ∗𝐼
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(4)

I praktiken dimensionerar man dock systemet utifrån önskad maxeffekt. Det som sedan styr hur solmodulerna skall kopplas samman beror på vad man avser att driva
med hjälp av anläggningen, och de övriga komponenternas begränsningar. Dessutom
bör för höga strömmar undvikas, bland annat eftersom detta ökar energiförlusterna.
Därför bör parallellkopplingar ske inom rimliga gränser.
I fig. 2 och 3 åskådliggörs ovan beskrivna samband med hjälp av IV-diagram. Det går
bland annat se att den totala effekten är densamma i båda fallen, men att ström och
spänning varierar beroende på valt kopplingssätt.
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Figur 2. Visar förhållandet mellan ström och spänning vid seriekoppling av 10 moduler. [Bild från
föreläsningsmaterial i kursen energiresurser vid HIG].
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Figur 3. Visar samma storheter som fig. 2, men med dem 10 modulerna parallellkopplade i strängar
om 5 moduler. [Bild från föreläsningsmaterial i kursen energiresurser vid HIG].
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Som tidigare fastställdes är solmodulernas orientering i förhållande till väderstrecken, och deras vinkel i förhållande till markplanet avgörande för hur effektivt
de kommer att generera elektricitet. Det är dock av yttersta vikt att man i bestämmandet av dessa parametrar även tar hänsyn till andra faktorer såsom påverkan från
vind och risken för skuggning. Ovan beskrivs bland annat hur seriekopplingar utnyttjas för att öka spänningen i systemet. Nackdelen med detta är att modulerna blir
känsliga för partiell skuggning eftersom det räcker med att en cell blockeras för att
hela modulen skall förlora en stor del av sin effekt, eller i värsta fall all effekt. Är
denna modul dessutom en del av en sträng påverkas samtliga moduler av detta. De
flesta moduler är dock i dagsläget utrustade med teknik för att minska inverkan från
skuggning.
En typisk modul består av flertalet kretsar med en bypass-diod över varje krets.
Denna diod tillåter strömmen från de oskuggade cellerna att ledas förbi den/dem
skuggade, och på så sätt förloras inte all effekt från denna krets. Övriga kretsar där
ingen skuggning sker fortsätter dock att generera full effekt. En annan fördel med
bypass-dioder är att de eliminerar risken för hot spot-effekten. Detta fenomen kan
uppstå när en cell är skuggad medan resten av cellerna befinner sig i fullt solljus.
Den skuggade cellen får i detta fall den totala effekten från de oskuggade cellerna,
vilket innebär en stor värmeutveckling på en liten yta och kan leda till att cellen eller
glaset spricker [40].
3.3

PV-systemet och dimensionering

Ett PV-systems hjärta brukar sägas vara solmodulerna och växelriktaren. I fig. 4 visas
dock en typisk nätansluten solcellsanläggning med samtliga komponenter.

Figur 4. PV-systemets uppbyggnad. Bilden ursprungligen från [41].
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Som tidigare nämnts ökar energiförlusterna vid höga strömmar, i synnerhet när det
gäller likström. En rekommendation brukar därför vara att avståndet mellan moduler och växelriktare minimeras för att minska förlusterna i kablarna.
Vid system som består av mer än en sträng används en kopplingslåda innehållande
överspänningsskydd och säkringar som i sin tur är kopplad till en DC-brytare. Den
sistnämnda är nödvändig för att kunna bryta likströmsdelen vid underhåll av växelriktaren. Växelriktaren har i sin tur uppgiften att omvandla DC till AC (växelström), samtidigt som den är utrustad med ett så kallat maximum power point
tracker-system (MPPT) som kontinuerligt försöker att maximera effekten genom att
styra DC-spänningen till en punkt på systemets IV-kurva som uppfyller detta syfte.
Vissa växelriktare erbjuder även möjligheten att ställa in den så kallade effektfaktorn.4 Effektfaktorn anger förhållandet mellan aktiv och reaktiv effekt, men det är
dock oklart om detta går att utnyttja för att påverka användarens totala effektfaktor,
och därmed det slutliga priset på elnätsfakturan.
Vid nätbortfall kopplar skyddskretsar ifrån växelriktaren för att systemet inte skall
fortsätta att mata ut el på nätet. En annan komponent vars syfte är att koppla bort
växelriktaren från det externa elnätet är AC-brytaren. Denna ger dock möjlighet att
göra detta manuellt när service är aktuellt.
I fallet med större solcellsanläggningar är det dock nödvändigt att använda flera växelriktare. Den sammanlagda produktionen från dessa summeras av elmätaren, som
även brukar vara den elmätare där användaren köper sin el. Mer detaljer om elmätarens betydelse beskrivs i litteraturstudien enligt [21].
Informationen som har förmedlats hittills i denna underrubrik, och mer därtill går
att finna i [41].
Hur man väljer att dimensionera ett PV-system beror av ett flertal parametrar, men
i normala fall, och i synnerhet för vanliga hushåll och kontorsbyggnader är det viktigt att inte överdimensionera systemet. Detta på grund av det faktum att dessa användare tjänar mer på att spara el än att sälja överskottet (se 2.2 i litteraturstudie).
Därför installeras vanligtvis inte större effekt än att man precis täcker upp för behovet den månad som elanvändningen är som minst. Tillämpningen av denna metodik
för AB Edsbyverkens elanvändning skulle innebära en maximal installerad effekt om
ca 1 400 kWp. Last-och produktionsdiagrammet för detta scenario redovisas i fig. 5.

4

Telefonsamtal med Mattias Gustafsson, Doktorand, Högskolan i Gävle.
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Figur 5. Last-och produktionskurva. Röda staplar är Edsbyverkens elanvändning 2017. Blå staplar är
den simulerade produktionen från ett PV-system på 1 400 kWp i programmet Winsun PV [Egen bild].

På detta sätt blir andelen egenkonsumerad el större än om överdimensionering görs,
men därmed inte sagt att egenkonsumtionen är maximerad.
3.4

Simulering och optimering

För detta arbete användes simuleringsprogrammet Winsun som arbetar med en anisotropisk solinstrålningsmodell från början framtagen av Hay och Davies. Denna modell och dess för-och nackdelar beskrivs i detalj av [11]. Kortfattat innebär en anisotropisk modell att hänsyn tas till solinstrålningens variation över himlavalvet, till
skillnad från en isotropisk modell, där man antar att himlen är lika ljus överallt. I realiteten gäller dock detta endast vid mulet väder.5
Som beskrivs i litteraturstudien är det viktigt att ta hänsyn till fördelningen av de
olika strålningstyperna som utgör global strålning. Winsun får anses göra detta på ett
adekvat sätt. Läsaren hänvisas till Bilaga A för en mer detaljerad matematisk beskrivning av hur Winsun opererar, och hur programmet tar hänsyn till strålningstyper.
Utöver detta använder programmet solinstrålnings-och väderdata från Meteonorm
och är i den aktuella versionen data för Gävle.
Eftersom optimering är ett centralt begrepp i denna rapport så är en definition av
begreppet på sin plats. Yadav och Chandal [10] formulerar begreppet på följande
sätt: ”Optimering är en metod för att hitta villkoren som ger ett maximum-eller

5
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minimumvärde av målfunktionen för att säkerställa exakta resultat under specificerade omständigheter.” [Egen översättning].
Målfunktionen är i detta fall att minimera kostnader och maximera elproduktion genom att hitta de villkor som uppnår detta mål (optimal riktning, vinkel och effekt).
En omständighet kan exempelvis vara takets lutning eller riktning i förhållande till
väderstrecken.
3.5

Beräkning av ekonomisk återbetalningstid

Beräkningar av återbetalningstider är i grund och botten en enkel ekvation där kostnader divideras med besparingar och intäkter. För resultatet av denna studie har
dock olika beräkningar utförts. För syftet att beräkna raka återbetalningstider har ekvation (5) och (6) använts. Dessa ekvationer är vanligt förekommande för att få en
approximation av återbetalningstider inför installationer.

𝑅𝑎𝑘 å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑘𝑙. 𝑚𝑜𝑚𝑠 [𝑘𝑟]
𝑘𝑟
𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑝𝑒𝑟 å𝑟. [ ]
å𝑟

𝑅𝑎𝑘 å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 =

(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑘𝑙. 𝑚𝑜𝑚𝑠 ∗ 0,7)
𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑝𝑒𝑟 å𝑟.

(5)

(6)

Utöver dessa mer grundläggande beräkningar har en kalkylmodell utvecklad vid Mälardalens Högskola använts [42]. Modellen är baserad på LCOE-metoden (Levelized
Cost of Energy), där värden beräknas enligt:

𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑘𝑟]
= 𝑥 𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 [𝑘𝑊ℎ]

(7)

[42] skriver dock denna formel i en mer detaljerad form:

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒
)−(
(1 + 𝑅)𝑁
(1 + 𝑅)𝑖
𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ∗ (1 + 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)𝑖−1
∑𝑖=𝑁
𝑖=1
(1 + 𝑅)𝑖
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + ∑𝑖=𝑁
𝑖=1 (
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(8)

Där,
i = år.
N = ekonomisk livslängd (år).
R = kalkylränta (%).
Denna modell beräknar således produktionskostnaden per kWh som nuvärdet av
termerna i ovanstående formel. Ett annat sätt att definiera LCOE är som det lägsta
pris vid vilket producerad el måste säljas för att täcka upp för livscykelkostnaderna
[43].
Nuvärden beräknas enligt:
𝐴

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 å𝑟 𝑛 = (1+𝑅)𝑛

(9)

Där,
A = kostnad eller intäkt som ska nuvärdesberäknas (kr).
Lönsamheten för den aktuella anläggningen beräknas av modellen som nuvärde, diskonterad återbetalningstid och internränta, där diskonterad återbetalningstid antas
som det år då det ackumulerade nuvärdet av kassaflödet blir positivt. Internräntan är
räntesatsen som investeringen avkastar.
3.6

Kort om hållbar utveckling

I introduktionen av detta arbete fastställdes att det skulle utföras med begreppet
hållbar utveckling i åtanke. Av denna anledning är det nödvändigt att redogöra för
vad detta begrepp de facto innebär.
Brundtlandkommissionen definierade i sin rapport från 1987 detta begrepp som ”En
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta begrepp kan sägas stå på tre ben som
utgörs av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta har sedermera konkretiserats i internationella överenskommelser som numera går under benämningen ”de
globala målen för hållbar utveckling” som går att beskåda i fig. 6 [44].
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Figur 6. Visar de 17 globala målen fastställda av FN:s medlemsländer. Bilden ursprungligen från
[44].

Detta examensarbete kan påstås utföra undersökningar inom ramarna för mål 7,9,
12 och 13 i ovanliggande figur eftersom det behandlar ekonomiska och miljörelaterade aspekter av ett förnyelsebart energislag inom industrin.
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4 Metod
4.1

Studieobjekt

Föremålet för studien var en industribyggnad (se fig. 7) lokaliserad några kilometer
ifrån tätorten Edsbyns centrum där AB Edsbyverken bedriver sin verksamhet.

Figur 7. Edsbyverken från ovan (61°22´N 15°50´E). Ungefärlig sydlig riktning rakt nedåt i bild.
[Egen bild].

Företaget är en av Nordens ledande tillverkare av kontorsmöbler med ambitioner
för ständig förbättring, dels inom produktkvalitet, men även inom energiområdet.
Fabrikens huvudsakliga produktionsprocesser består av godsmottagning, komponentframtagning, maskinering, ytbehandling, montering och slutligen leverans.
Följaktligen består fabriken av en stor maskinpark och omfattande ventilationssystem som består av både allmän-och processventilation. Detta är också de största elförbrukarna eftersom lokalerna värms upp med hjälp av fjärrvärme som till stor del
kommer från fabrikens egna spillmaterial och därför inte kräver särskilt mycket el
för detta ändamål. Till följd av detta har Edsbyverken en förhållandevis jämn el-belastningsprofil över året (se rubrik 3.4 fig. 5). Det som framförallt ger upphov till
förändringar i belastningsprofilen är semestern, som medför att elanvändningen
denna månad (juli) uppgår till mellan 110-195 MWh (2013-2017). Variationen beror på när semestern infaller och hur mycket som produceras. Företaget använder ca
6 000 MWh/år som enligt avtal är ursprungsmärkt el och till största delen gynnar
vattenkraft. Den abonnerade effekten uppgår till 2 MW, men vid behov är det dock
möjligt att ta ut upp till 5 MW från nätet och detta köps in i form av högspänning
om 11 kV. Detta räknas även som anslutningspunkten för en potentiell
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solcellsanläggning, vilket innebär att säkringsstorleken överstiger gränsen för att företaget skall räknas som mikroproducent och därmed ha rätt till skattereduktion.
Dessutom betalar företaget reducerad energiskatt till följd av det faktum att det rör
sig om en tillverkningsindustri.
Fabriken upptar en yta på 420×72 meter, vilket innebär att taket består av en yta
något större än denna, eftersom detta är uppbyggt i sektioner av sadeltak med en
lutning på strax under 5° (se fig. 8). Taket skall upplysningsvis hålla för en last på
300 kg/m2.6

Figur 8. Takets utformning. Varje “ruta” sett från nock till botten upptar en yta på 54 m2 [Egen bild].
Som fig. 8 visar består takbeklädnaden av tjärpapp. Detta tjäras om sektionsvis varje sommar.

6

Samtal med Jan-Erik Norgren. Projekt-och teknikansvarig, AB Edsbyverken.
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4.2

Procedur

4.2.1 Teknik och ekonomi
Nedan följer en överblick i punktform för metodiken för denna del av studien, och
därefter en mer detaljerad redogörelse.
• Beslutsfas: takinstallation och fixerade moduler.
• Testfas: Olika simuleringsprogram.
• Datainsamling: Mätningar och insamling av övriga data.
• Lämpliga yta och riktning fastställdes.
• Offerter för system utformade av solkraftföretag för den aktuella ytan erhölls.
• Nya simuleringar utfördes. (Bekräftelse och andelar.)
• Återbetalningstider beräknades.
Inledningsvis utfördes en litteraturstudie för att inhämta information om tekniska,
ekonomiska och klimatrelaterade aspekter gällande PV-system. De två förstnämnda
för att få en bild om vilka tillvägagångssätt som kunde vara användbara för den egna
fallstudien för att dimensionera och optimera PV-system med avseende på elproduktion och ekonomi. Först och främst beslutades att dimensionera ett system med
fixerade moduler, snarare än moduler utrustade med solföljning. Detta gjordes eftersom det senare systemet ansågs ge upphov till betydligt större investeringskostnader och större risk för komponentfel eftersom de innehåller rörliga delar. Dessa system ansågs därför inte vara optimala under rådande förutsättningar, även om tidigare litteratur fastslår att system av denna typ genererar mellan 10-40 % mer energi
än system med fixerade moduler [1]. Dessutom beslutades att modulerna skulle
monteras på taket, snarare än på fasaderna eller omkringliggande mark.
Efter detta påbörjades preliminära simuleringar av olika system i programmen Winsun och PVsyst i syfte att dels inhämta kunskap om hur programmen fungerade inför
de definitiva simuleringarna, och dels för att se hur väl resultaten korresponderade
med varandra. De olika programmen konstaterades ge liknande resultat så fortsättningsvis beslutades att endast Winsun skulle användas för senare simuleringar. Med
hjälp av Winsun undersöktes optimal vinkel för solmodulerna genom att utföra simuleringar från 0° till 90° med ett testintervall om 1°. Dessa simuleringar utfördes
för en direkt sydlig orientering.
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I detta skede påbörjades datainsamlingen. Till att börja med undersöktes fabrikens
tak för att hitta den bäst lämpade ytan för en solcellsinstallation. Hänsyn togs bland
annat till att ytan skulle löpa minimal risk för skuggning och nedsmutsning på grund
av diverse ventilationsaggregat och damm från intilliggande spånfickor. Dessutom
avsågs att ytan skulle vara sammanhängande.
Horisontavskärmning uppskattades först
och mättes vid ett senare tillfälle med
hjälp av en egenkomponerad sextant
(fig. 9). Mätosäkerheten uppskattades
till ±2° på grund av potentiellt parallaxfel vid avläsningen. Väderstreckens
orientering fastställdes med en komFigur 9. Sextant tillverkad av en gradskiva och ett
pass-applikation och Google Earth.
snöre med en tyngd i ena änden. Övre delen riktas
mot horisonten och vinkeln avläses mellan snörets

Taklutningen mättes dels med hjälp av
position och 90-gradersmarkören [egen bild].
en vattenpass-applikation, och dels genom att mäta takets geometri med hjälp av ett måttband för att sedan använda allmänt kända matematiska samband för att beräkna lutningen. Båda metoderna gav
liknande mätvärden (4,8° ±0,2°). Det faktum att olika metoder användes för mätning av samma storheter är någonting som får anses ge mätvärdena förhållandevis
stor reliabilitet.
Från ansvariga på Edsbyverken erhölls timvis elanvändning för föregående år, samt
nödvändig information om elavtal, elnät och fabriken i allmänhet.

Efter den inledande datainsamlingen kunde dimensioneringsprocessen påbörjas. Nya
simuleringar utfördes i detta skede baserat på den tillgängliga arean och den nya riktningen. Även om den mest lämpliga ytan och riktningen för solceller i detta skede
hade fastställts så saknades kunskap om vilka monteringsanordningar som fanns tillgängliga på marknaden och vad kostnaden för dessa var.
För syftet att erhålla så rättvisande resultat som möjligt kontaktades därför två solkraft-företag eftersom bara dessa ansågs ha en tydlig bild av priser och installationskostnader. De två valda företagen var PPAM Solkraft och JN Solar, som båda är
väletablerade aktörer på marknaden. Från dessa företag erhölls offerter och tillhörande energikalkyler på två separata system utformade baserat på den tidigare datainsamlingen. Egna simuleringar utfördes sedan för dessa system, för att kunna jämföra med företagens simuleringar. Den simulerade produktionen från dessa system
jämfördes därefter med fabrikens elanvändning i Excel för att fastställa andelarna
egenkonsumerad och såld el.
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För beräkningarna av återbetalningstider användes ett spotpris på el som var något
högre än det genomsnittliga spotpriset under senare år. Detta gjordes eftersom spotpriset har varit ovanligt lågt under denna period. Mot bakgrund av den allmänna
trenden (stigande) för spotpriset ansågs det också rimligt att använda ett något högre
spotpris. För priserna på elcertifikat användes ett pris något lägre än det genomsnittliga priset sedan dessa introducerades. Detta gjordes eftersom nuvarande elcertifikatpris inte ansågs representativt för den historiska kostnaden, och därför kunde
komma att ge en alltför stor felkälla i beräkningarna av återbetalningstid i takt med
att priset för elcertifikat ändras igen. Mer information om prissammansättningen går
att finna i Bilaga B.
Beräkningarna utfördes genom att dividera material-och installationskostnaderna
med de årliga besparingarna från PV-systemen för att få fram en rak återbetalningstid. Detta gjordes för två fall: ett utan bidrag från länsstyrelsen, och ett med detta
bidrag. I dessa beräkningar ingick därför inte omkostnader, såsom byte av växelriktare, eller underhåll. För beräkningar av diskonterad återbetalningstid användes ett
kalkylblad framställt vid Mälardalens Högskola [42] som i högre grad tog hänsyn till
omkostnader. Användningen av två primära beräkningssätt ansågs ge ett mervärde
till resultatet, eftersom det gav en nyanserad bild av olika scenarion.
Metodiken för denna del av studien valdes eftersom den på många punkter överensstämmer väl med typiska projekteringar för solcellsanläggningar, med undantag för
vissa punkter som var nödvändiga på grund av att författaren inte hade tillgång till
viss information som projektörer i normala fall har. Andra tillvägagångssätt var sannolikt möjliga, även om författaren av denna rapport inte kunde framställa en bättre
metodik.
4.2.2 Klimatpåverkan
För denna del av arbetet var litteraturstudien central för resultatet. Att utföra en klimatpåverkansanalys genom en litteraturstudie var det enda realistiskt genomförbara
sättet eftersom den teknoekonomiska fallstudien i sig är grund för ett examensarbete
i normal storleksordning. Om detta examensarbete enbart hade fokuserat på klimatpåverkan från de aktuella systemen hade det varit berättigat att utföra en egen livscykelanalys, men mot bakgrund av ovanstående resonemang skulle detta bli onödigt
tidskrävande. Dessutom ansågs den redan existerande mängden publicerade livscykelanalyser i området vara fullt tillräcklig för att uppnå ett rättvisande resultat.
Därför beslutades att för denna studie jämföra mängden utsläpp av växthusgaser från
PV-system ur ett livscykelperspektiv med emissionerna från olika fall av rådande elmix. Detta för att lägga en grund varpå vidare analys kunde utföras för vad den totala klimatpåverkan blir när existerande elmix ersätts med el från solceller.
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Eftersom inget vedertaget tillvägagångssätt finns för sådana jämförelser användes i
denna studie värden för svensk elmix, nordisk residualmix, europeisk elmix, samt
vattenkraft. Det sistnämnda eftersom uppdragsgivarens avtal om ursprungsmärkt el
gynnar denna energiform. Dessutom användes värden för två typer av marginalel,
där det ena var marginalel inom nära framtid (antagande; kolkraft) och det andra för
ett längre perspektiv (antagande; naturgas). Dessa olika fall ansågs relevanta att göra
jämförelser med eftersom de representerade olika systemgränser och tillät således
att undersöka solcellers klimatpåverkan både lokalt och globalt. Med globalt menas i
detta avseende utanför Sveriges gränser, men inte nödvändigtvis hela världen.
Det var dock av yttersta vikt att resultaten från undersökt litteratur var pålitliga, eftersom resultatet av denna studie aldrig uppnår högre reliabilitet än resultaten den
är baserad på. Gällande livscykelanalyserna av PV-system ställdes därför vissa krav.
Bland annat att de skulle vara utförda med liknande systemgränser, samt att de var
utförda förhållandevis nyligen. Detta för att kunna säkerställa att denna studie baserades på aktuella siffror. Liknande krav gällde även i processen för att fastställa utsläpp från olika elmixer.
Efter att denna information sammanställts delades emissionerna från PV-system upp
i tre scenarion som representerade värdena funna i litteraturstudien från lägsta till
högsta; PV-låg, PV-medel och PV-hög. PV-medel beräknades utifrån samtliga värden från samtliga livscykelanalyser, utan att någon distinktion gjordes mellan
mono-Si och multi-Si. Detta tillvägagångssätt valdes eftersom den innebördes skillnaden visade sig vara försvinnande liten i kontrast till de valda elmixerna och därför
kunde ett genomsnitt av båda dessa typer sammantaget användas.
Dessa scenarier jämfördes sedan med utsläppen från de olika elmixerna. Resultatet
blev därför en strikt jämförelse mellan växthusgasutsläpp, varför en omfattande analys slutligen var nödvändig för att kunna komma till relevanta slutsatser.
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5 Resultat
5.1

Teknik och ekonomi

KWH/ÅR

Simuleringarna visade att optimalt installationssätt för så stor årlig elproduktion som
möjligt var solmoduler orienterade åt direkt sydlig riktning med en vinkel i förhållande till markplanet om 42°. Resultatet från dessa simuleringar visas i fig. 10. I
denna graf syns ett flackt maximum, där det endast är ca 5 % skillnad i elproduktion
i spannet mellan 25°-60° lutning i förhållande till optimal lutning.
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Figur 10. Visar resultat från simuleringar. Årsproduktion för ett 100 kWp-system i förhållande till
solmodulsvinkel. Sydlig orientering.

Undersökning av det aktuella taket visade dock att det sannolikt skulle bli onödigt
komplicerat och kostsamt att försöka orientera solcellerna i exakt sydlig riktning.
Den bästa lösningen med tanke på takets utformning ansågs därför vara att rikta solcellerna ca +25° från azimut, det vill säga i sydsydvästlig riktning. Detta gav en optimal vinkel i förhållande till markplanet om 41°. Simuleringarna stöder således resultatet ifrån [12] där författarna hävdar att ökad vridning i förhållande till azimut föranleder en minskad lutning för modulerna.
Valet av orientering och vinkel på +25°, respektive 41° ger ca 2,2 % lägre årsproduktion än det optimala installationssättet med avseende på maximering av elproduktion. Att vinkla solmodulerna på detta sätt är dock förknippat med vissa nackdelar:
• Det går inte utnyttja den tillgängliga takytan maximalt eftersom högre vinkel
innebär att modulerna ger upphov till längre skuggor, vilket innebär att nästa
rad måste monteras på säkert avstånd för att undvika skuggning från framförvarande moduler.
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• Högre vinkel ger högre krav på monteringsanordningar, eftersom dessa
måste tåla mer vind. Detta innebär en ökad materialanvändning vilket leder
till en ökad installationskostnad.
Systemen från JN Solar (System A) och PPAM Solkraft (System B) dimensionerades
därför med lägre modulvinklar.
I fig. 11 visas den yta som ansågs vara
lämpligast för en solcellsanläggning.
Detta var den yta som på bästa sätt
uppfyllde de fastställda villkoren inför
dimensioneringsprocessen. Den markerade ytan i bild uppgår till ca 3 200
m2, men endast halva denna area hade
en fördelaktig lutning i förhållande till
väderstrecken, varför PV-systemen i
denna studie dimensionerades för en
yta på 1 600 m2.
5.1.1 System A

Figur 11. Blå streck anger den bäst lämpade ytan för en
solcellsanläggning. De aktuella systemen dimensionerades för halva
denna yta [Egen bild].

Nedan redogörs för systemet, samt beräknade återbetalningstider i tabell 1.
Installerad effekt: 252 kWp.
Modularea: 1 366,6 m2.
Modultyp: Perlight Think Top 300 W. Mono-Si.
Antal solcellsmoduler: 840.
Antal växelriktare: 4. Kan placeras utomhus.
Monteringssätt: Plattor limmade direkt på tak.
Modulvinkel: 5°.
Simulerad årsproduktion (Enl. JN Solars simuleringar i PVsol): 193 918 kWh.
Simulerad årsproduktion (Winsun): 195 520 kWh.
SCI (Egenkonsumtionsindex): 94 %.
SSI (Självförsörjningsindex):3,2 %
Investeringskostnad exkl. moms: 2 270 000 kr.
Investeringskostnad exkl. moms med bidrag: 1 589 000 kr.
Investeringskostnad per kWp (exkl. moms. utan bidrag): 9 008 kr.
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Tabell 1. Visar raka återbetalningstider, samt beräkningar av diskonterad återbetalningstid utförda i
kalkylmodell framställd vid Mälardalens högskola. För information om hur priserna sammansattes
hänvisas läsaren till Bilaga B, där det även går att finna LCOE, nuvärden och internräntor.
Typ av besparing

Producerad el (kWh)

Pris (kr/kWh)

Besparing/intäkt (kr)

Sparad el. Elhandelsbolag
Såld el. Elhandelsbolag.
Sparad el. Elnätsbolag.
Såld el. Elnätsbolag.
Sparad energiskatt.
Värde elcertifikat.
Total årlig besparing

183 754
11 766
183 754
11 766
195 520
195 520

0,44
0,6
0,025
0,04
0,005
0,15

80 851 ,76
7059,6
4593,85
470,64
977,6
29 328
123 281 ,45

Rak återbetalningstid utan bidrag (år)
Rak återbetalningstid med bidrag (år)

18,41
12,89

Diskonterad återbetalningstid (kalkylränta 4 % och nuvarande elpris)
Diskonterad återbetalningstid (kalkylränta 1 % och nuvarande elpris)
Diskonterad återbetalningstid (kalkylränta 4 % och stigande elpris)
Diskonterad återbetalningstid (kalkylränta 1 % och stigande elpris)

> 30 år
21 år
21 år
15 år

I beräkningarna har hänsyn ej tagits till besparingar till följd av de tillfällen solcellerna sparar högeffektavgift. För diskonterad återbetalningstid antas beviljat bidrag.
5.1.2 System B
Installerad effekt: 148 kWp.
Modularea: 776 m2.
Modultyp: PPAM Transparium 370 W. Bifaciala mono-Si. (Genererar el på både
fram-och baksida.)
Antal solcellsmoduler: 400.
Antal växelriktare: 3. Kan placeras utomhus.
Monteringssätt: Aluminiumramar med lutning 25° med tillhörande Mariseal takbeläggning för ökad albedo.
Modulvinkel: Ramar plus tak ger 30°.
Simulerad årsproduktion (Enl. PPAM Solkraft): Ca 187 200 kWh.
SCI (Egenkonsumtionsindex): 94 %.
SSI (Självförsörjningsindex): 3,1 %
Investeringskostnad exkl. moms: 2 173 000 kr.
Investeringskostnad exkl. moms med bidrag: 1 521 100 kr.
Investeringskostnad per kWp (exkl. moms. utan bidrag): 14 682 kr.
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För att beräkna andelarna egenkonsumerad el och överskottsel utfördes simuleringar
i Winsun för ett system på 205 kWp, aktuellt väderstreck och modulvinkel, samt ett
albedo-värde på 0,9 för att kunna uppnå den årsproduktion PPAM Solkraft anger.
Detta eftersom programmet ej var utformat för simuleringar med bifaciala solcellsmoduler. I tab. 2 redogörs för återbetalningstider.
Tabell 2. Visar samma beräkningar som tab. 1, men för system B.
Typ av besparing

Producerad el (kWh)

Pris (kr/kWh)

Besparing/intäkt (kr)

Sparad el. Elhandelsbolag
Såld el. Elhandelsbolag.
Sparad el. Elnätsbolag.
Såld el. Elnätsbolag.
Sparad energiskatt.
Värde elcertifikat.
Total årlig besparing

176 410
11 132
176 410
11 132
187 542
187 542

0,44
0,6
0,025
0,04
0,005
0,15

77 620,4
6679,2
4410,25
445,28
937,71
28 131,3
118 224 ,14

Rak återbetalningstid utan bidrag
Rak återbetalningstid med bidrag

18,38
12,87

Diskonterad återbetalningstid (kalkylränta 4 % och nuvarande elpris)
Diskonterad återbetalningstid (kalkylränta 1 % och nuvarande elpris)
Diskonterad återbetalningstid (kalkylränta 4 % och stigande elpris)
Diskonterad återbetalningstid (kalkylränta 1 % och stigande elpris)

>30 år
20 år
21 år
14 år

5.2

Klimatpåverkan

Med granskad litteratur som grund gick att konstatera att utsläpp av växthusgaser
från PV-system i de aktuella fallen varierar mellan 20-120 g CO2e/kWh. Medelvärdet för resultaten från undersökta studier beräknades till 65 g CO2e/kWh utan uppdelning mellan mono-Si och multi-Si. Den innebördes skillnaden mellan dessa två
typer konstaterades i regel vara ca 5 g/kWh. Medianen för samtliga värden i litteraturstudien var 66 g CO2e/kWh. I fig. 12 redovisas samtliga värden från undersökta
livscykelanalyser gällande PV-system.
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Figur 12. Visar mängden emissioner från PV-system i samtliga livscykelanalyser redogjorda för i
litteraturstudien [Egen bild].

I fig. 13 redovisas utsläppen från för denna studien aktuella elmixer i relation till tre
utsläppsscenarion för PV-system, där PV-låg, PV-medel och PV-hög representerar
20, 65, respektive 120 g CO2e/kWh. För en mer överskådlig bild av vad som händer när någon av elmixerna ersätts med el från solkraft hänvisas läsaren till fig. 14.
Värdena i denna figur är beräknade genom att subtrahera utsläppen från de olika
PV-fallen med värdena för de olika elmixerna.
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Figur 13. Växthusgasutsläpp per kWh för varje aktör. [Egen bild].
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Figur 14. Visar nettoeffekten av att ersätta de olika elmixerna med solkraft. Negativa värden innebär
undvikta utsläpp. Positiva värden innebär ökade utsläpp. [Egen bild].

I fig. 14 går att utläsa att PV-system alltid genererar mindre emissioner än nordisk
residualmix, europeisk elmix, samt i jämförelserna med marginalel. Även i fallet
med PV-hög visade sig förtjänsterna vara stora.
Med vattenkraft som utgångspunkt går direkt klimatnytta inte att motivera ens i
PV-scenariot med låga utsläpp. I jämförelse med svensk elmix är det endast fördelaktigt med PV-system i ett av fallen (PV-låg). Resultatet visar därmed att PV-system
kan anses ha både positiv och negativ inverkan på mängden emissioner, beroende på
vilket antagande som görs. Sämsta tänkbara scenario som redogörs för ovan är att ersätta vattenkraft i Norden med solkraftskomponenter tillverkade i exempelvis Kina.
Detta kan enligt underlaget för denna studie ge upphov till så mycket som 110 g
CO2e extra per producerad kWh. Bästa tänkbara scenario å andra sidan ger betydligt
större positiva konsekvenser än vad det värsta scenariot ger negativa konsekvenser.
Det vill säga ca 900 gram växthusgaser mindre per producerad kWh i fallet med
marginalel.
Slutligen bör tilläggas att resultaten i fig. 14 är en strikt avräkning av växthusgasutsläpp och att eventuella indirekta klimatrelaterade konsekvenser inte redogörs för.
För en analys av dessa aspekter hänvisas läsaren till 6.2 i Diskussion.
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6 Diskussion
6.1

Teknik och ekonomi

Syftet för denna del av studien var att fastställa lämplig installerad effekt, optimal
riktning och vinkel för solmodulerna, samt ekonomisk återbetalningstid. Lämplig effekt förväntades på förhand styras av det som skulle visa sig vara den bäst lämpade
ytan. Taket för studieobjektet är dock betydligt större än den valda ytan, varför det
är fullt möjligt att installera betydligt större anläggningar, men dessa skulle enligt
författarens mening sannolikt bli för stora för att vara lämpliga att hantera. Större
anläggningar innebär större omkostnader för underhåll och större risk för komponentfel. Det vill säga när saker går sönder så riskerar utnyttjandegraden bli sämre för
större anläggningar än för mindre. Den valda ytan innebar också att man kunde hålla
sig under 255 kWp, och därmed komma undan extra energiskatt. Även om denna
extra utgift innebär en mindre kostnad, så är det likväl en kostnad man vill undvika i
syfte att minimera återbetalningstiden. Lämplig installerad effekt får därför anses
vara under 255 kWp.
Optimal vinkel i syfte att producera så mycket el som möjligt fastställdes genom simuleringar. I praktiken visade det sig i fallet med AB Edsbyverken att det skulle
kunna innebära negativa konsekvenser att eftersträva detta. Resultatet tycks även
visa att det finns en trade off-effekt på återbetalningstid mellan att välja en vinkel
som producerar mer och en vinkel som producerar mindre. Det finns således en risk
att den extra materialkostnaden tar bort lönsamheten från den extra elproduktionen. Detta resultat är det rakt motsatta från resultatet i [15] som säger att vinklade
moduler ger kortare återbetalningstider än om de läggs plant på tak. I och med detta
finns dock en svaghet i den egna studien eftersom systemen som jämförs är olika
stora. En mer exakt undersökning hade varit att jämföra ett av systemen men med
olika vinklar.
Vidare så stöder denna studie resultatet från [8] som visade att PV-system är svåra
att få lönsamma utan ekonomiska bidrag. Däremot så visar denna studie även att tillverkningsindustrier i vissa fall tjänar mer på att sälja el än att spara, vilket är den rakt
motsatta effekten än den allmänt vedertagna om att konsumenter tjänar mer på att
spara än att sälja.
Att fastställa en exakt återbetalningstid för PV-system är komplicerat eftersom de
ingående parametrarna som bestämmer detta är många, och dessutom är föränderliga till sin natur. Däremot går en approximation att göra, vilket också gjordes i
denna studie. För raka återbetalningstider valdes ett spotpris högre än det existerande i skrivande stund, men som av författaren ändå anses vara förhållandevis lågt
med tanke på möjlig framtida prisutveckling. I fig. 15 visas spotprisets utveckling sedan början på 2000-talet. Där kan man se en tydligt stigande trend, samt att elpriset
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på senare år har varit ovanligt lågt. Med en kommande utbyggnad av förnyelsebart
och en fortsatt avveckling av kärnkraften är en rimlig slutsats att priset kommer fortsätta att stiga. I fig.16 kan man se prishistoriken för elcertifikat. I denna graf kan man
istället se en sjunkande trend, som sannolikt beror på att utbyggnaden av förnyelsebara energislag har ökat över tid, och därmed sänkt priset. I detta fall är det därför
rimligt att anta att elcertifikatpriset kan komma att bli betydligt lägre, och att det
använda priset på elcertifikat i denna studie är för högt. Det som däremot har störst
inverkan på återbetalningstider är elpriset, varför det är viktigast att detta värde
återspeglar verkligheten. Det är dock tänkbart att det valda spotpriset är för lågt och
därför väger upp för ett eventuellt för högt elcertifikatpris.
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Figur 15. Spotprisets utveckling sedan år 2000. Sammansatt data från Nordpool [45]. Analyser från
energiföretagen [46]. [Egen bild].
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Med detta som grund finns därför en chans att beräkningar av raka återbetalningstider kan visa sig vara förhållandevis rättvisande, trots att de inte tar hänsyn till omkostnader. Detta gjorde däremot beräkningarna av diskonterad återbetalningstid.
Resultatet av dessa beräkningar tycks visa att investeringar i solcellsanläggningar
endast blir lönsamma om man erhåller bidrag, minimerar ränta, eller om elpriset går
upp betydligt. Med utgångspunkten att investeringen finansieras med banklån och
att elpriset inte går upp nämnvärt under livstiden är solcellsanläggningar inte lönsamma för tillverkningsindustrier, trots beviljat bidrag.
I bästa möjliga scenario blir återbetalningstiden mellan 13-15 år. Detta är med beviljat bidrag och minimal kalkylränta. Den lägre siffran tar dock inte hänsyn till omkostnader under livslängden, men däremot är den beräknad med ett elpris som kan
tänkas vara lägre än ett genomsnittligt elpris under livslängden. Den högre siffran tar
hänsyn till både omkostnader och ett stigande elpris. Sämsta möjliga scenario visade
att återbetalningstiden överstiger den förväntade livslängden för anläggningen på 30
år. Detta värde är dock beräknat med nuvarande elpris istället för ett tänkbart genomsnittligt elpris över livslängden. Den verkliga återbetalningstiden hamnar därför
sannolikt någonstans mellan dessa extremer, med en viss tendens åt den lägre delen
av spannet.
Eftersom det använda kalkylbladet tar hänsyn till fler parametrar ökar också risken
för att fler feluppskattningar görs angående kostnader. Detta är en mindre risk vid
beräkningar av raka återbetalningstider. Att använda två beräkningssätt av återbetalningstider var rimligt för att få en nyanserad bild av olika möjliga fall. Det är dessutom möjligt för vem som helst att applicera denna metodik med egna priser.
Valet att ta in förslag på system från solkraftföretag får anses ge ett mer exakt slutresultat än om författaren själv uppskattade kostnaderna. Det faktum att de två systemen, trots att de är väldigt olika i sin utformning, ger nästan exakt samma återbetalningstider är en intressant företeelse eftersom detta kan innebära att det i dagsläget
är svårt att få kortare återbetalningstider än de beräknade. Ett visst mått av försiktighet är dock nödvändigt i detta antagande. Detta eftersom systemen är utformade på
underlag insamlat av författaren själv, som inte har någon tidigare erfarenhet av att
dimensionera solcellsanläggningar. Det är därför fullt möjligt att andra aktörer kan
utforma system som ger kortare återbetalningstider, även om representanterna från
solkraftföretagen i detta fall inte hade några invändningar om den fastställda ytan.
Detta får likväl ses som den största svagheten i denna metodik, det vill säga möjligheten att det finns ytor på det aktuella taket som är mer lämpliga.
Ett visst problem uppstod också i fallet med system B. Detta eftersom författaren
inte kunde kontrollera på ett trovärdigt sätt att detta system kommer att producera
så mycket el som anges enligt säljarens simuleringar. Enligt säljaren producerar detta
system ca 30 % mer än ett lika stort system med vanliga moduler, tack vare sin
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bifaciala utformning. Beräkningarna för återbetalningstider baserades således för
detta system på denna uppgift. Huruvida detta är fallet i verkligheten är oklart. Den
egna simuleringen utfördes snarare för att få en uppfattning om andelarna egenkonsumerad och såld el. Det är därför tänkbart att dessa andelar inte är helt korrekta eftersom simuleringarna utfördes för ett system med en annan utformning för att få
fram en timvis produktion för jämförelsen med elanvändningen.
Det valda simuleringsprogrammet för denna studie får anses ha relativt hög trovärdighet. Detta eftersom simuleringar i Winsun har visat sig ge ungefär samma resultat
som simuleringar utförda i PVsyst och PVsol, som är två väletablerade simuleringsprogram. Nackdelen med Winsun är dock att det inte går att använda produktspecifika data. Som gav upphov till problemet i fallet med system B som beskrivs ovan.
De brister som beskrivs ovan till trots anser författaren av denna rapport att resultaten har en tillräckligt hög reliabilitet för att kunna göra pålitliga slutsatser angående
de ekonomiska aspekterna av PV-system inom tillverkningsindustrin. Detta eftersom beräkningar utfördes för två separata system, med två olika beräkningssätt av
återbetalningstider. Den största felkällan får istället anses vara osäkerheten i framtida
prisutveckling, vilket också var anledningen till att flera scenarion redovisades.
6.2

Klimatpåverkan

Nettoutsläppen till följd av byte från en energibärare till en annan är svårt att fastställa med exakthet på grund av en mängd faktorer, men i synnerhet eftersom olika
elnäts interaktion är en otroligt komplex process. Eftersom det dessutom inte finns
några formellt standardiserade sätt för att fastställa klimatpåverkan vid omställningar
av elproduktionen ansågs det rimligt att utröna vad som händer från fall till fall för
att kunna använda denna information för vidare analys.
Detta tillvägagångssätt framstod som det mest lämpliga inom ramarna för detta arbete. Tillvägagångssättet förmedlar olika scenarion som alla på ett eller annat sätt är
relevanta, men som tidigare har nämnts så kräver en jämförelse av detta slag att de
studier som ligger till grund för resultatet själva kan anses ha uppnått resultat med
hög reliabilitet. Detta anser författaren av detta examensarbete vara fallet, men
mängden undersökta studier hade med fördel kunnat vara större. Användandet av
några översiktsstudier ansågs dock till viss del väga upp för denna potentiella svaghet.
I litteraturstudien beskrevs att inte alla livscykelanalyser tar hänsyn till tillhörande
komponenter som utgör ett PV-system, men för medelvärdesberäkningen användes
samtliga värden oavsett om de enbart gällde för moduler eller hela system. Detta
tillvägagångssätt må vara föremål för kritik, eftersom medelvärdet förmodligen
skulle bli annorlunda om alla värden gällde för PV-system som helhet. Den mest
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sannolika konsekvensen om endast siffror för kompletta PV-system används är dock
att utsläppscenariona skulle vara högre. Motiveringen till att beräkna medelvärdet på
detta sätt var dock att ett större underlag kunde användas. Dessutom står modultillverkningen för den absoluta majoriteten av utsläppen i PV-systemens livscykler och
andra parametrar såsom exempelvis mängden solinstrålning kan ha större inverkan
på resultatet än vad skillnaden mellan moduler och fullständiga system har.
Angående resultatet får jämförelsen med vattenkraft anses vara den minst talande för
hur det förhåller sig i verkligheten. Ursprungsmärkt el innebär i all enkelhet att lika
mycket el som konsumeras ska produceras i den valda källan. Detta innebär dock
inte att konsumenten får all sin el från denna källa vid varje givet tillfälle, varför en
strikt jämförelse i detta fall kan vara tämligen missvisande. Faktum kvarstår dock att
produktionen ifrån vattenkraft minskar med samma mängd som produceras av solcellerna, förutsatt att systemet med ursprungsmärkning fungerar fläckfritt. I ett bredare systemperspektiv kan därmed sägas att solceller sparar vattenkraft, vilket innebär att magasinnivåerna är högre vid ett senare tillfälle än de annars hade varit. Detta
kan därför potentiellt medföra att inköp av el på marginalen undviks, vilket i sin tur
innebär en minskad klimatpåverkan.
Resultatet talar ett förhållandevis tydligt språk när det gäller PV-systems klimatpåverkan utanför Sveriges gränser. Klimatnyttan är uppenbar i alla jämförelser utom
för svensk elmix. Dessa resultat kan även ses som mer rättvisande än en direkt jämförelse med en enskild elproducent eftersom de utgörs av medel-el, vilket är mer
representativt för vart konsumenten får sin el ifrån. Det kan dock finnas fall där även
jämförelser med enskilda elproducenter är motiverat. Norge är ett sådant fall, eftersom ca 99 % av elproduktionen i detta land består av vattenkraft [48], men även i
detta fall måste hänsyn tas till konsekvenserna av import och export av el. Något
som [35] även påpekar (se litteraturstudie 2.2).
Fallet med svensk elmix får dock anses vara högintressant. Som nämndes tidigare i
rapporten redogör denna siffra för utsläppen från svensk elproduktion, samt nettoemissioner till följd av import och export av el. Vid antagandet om att scenariot
PV-medel kan anses vara talande för de faktiska emissionerna från solcellsanläggningar visar resultatet på negativa konsekvenser för klimatet. Värdet för svensk elmix är dock ett medelvärde, vilket innebär att utsläppen från svensk elmix i realiteten varierar under året beroende på om landet exporterar eller importerar el.
Detta skulle därför kunna innebära att svensk elmix stundtals består till betydande
delar av importerad el, exempelvis kolkraft. Därför är det tänkbart att solcellerna
snabbare tar igen sin klimatpåverkan i dessa stunder, det vill säga på grund av marginalel.
Ett problem med detta resonemang framkommer dock mot bakgrund av Moros och
Lonzas studie [24], där värdet för svensk elmix är hämtat från. I deras studie
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motiveras klimatnyttan med elbilar i Sverige baserat på just detta värde, men marginalel tas inte hänsyn till på samma sätt som i resonemanget ovan. Om Moros och
Lonzas resultat skall ses som trovärdigt, så borde även resultatet i denna studie gällande svensk elmix och PV-medel ses som trovärdigt, utan hänsyn tagen till marginalelens inverkan.
Sverige har dock sedan länge beslutat att avveckla kärnkraften, vilket innebär att en
betydande del av svensk elproduktion, som dessutom har extremt låga utsläpp av
växthusgaser, successivt kommer att ersättas med någonting annat. Ur detta perspektiv är en utbyggnad av solcellsanläggningar (och andra förnyelsebara energislag)
definitivt motiverat eftersom landet i detta fall annars måste importera mer el.
Enligt Hong et al. [49] skulle det innebära påtagligt negativa konsekvenser gällande
både ekonomi och klimat att helt och hållet ersätta svensk kärnkraft med förnyelsebara energislag (vind-och solkraft), men likväl tycks detta vara den linje som svensk
energipolitik för närvarande håller.
I skrivande stund så har dock ett flertal av de svenska reaktorerna en betydande livslängd kvar, även om de flesta kommer att stängas ned under livstiden för ett
PV-system som installeras idag. Således kommer en utbyggnad av förnyelsebara
energislag bevittnas samtidigt som kärnkraften fortfarande är i drift. Om denna
övergång fortlöper på ett bra sätt innebär detta att Sverige kan exportera mer el i
övergångsfasen och även om resultatet i denna studie tycks påvisa att solceller i sig
kan bidra till ökade utsläpp i svensk elmix så är den fortfarande bättre än de flesta
andra länders. På detta sätt tycks solceller generera en betydande global klimatnytta
eftersom de bidrar till ökad export, och därmed en minskad elproduktion i länder
med sämre utsläppsstatistik. Ett annat argument som skulle kunna föras är att i och
med att Sverige i detta fall potentiellt exporterar mer el så innebär detta också att
utsläppen till följd av denna export räknas av från Sveriges elmix, vilket i så fall innebär att solcellsanläggningar även genererar lokal klimatnytta.
Det bör även tilläggas att PV-system i ett av fallen minskar mängden utsläpp för
svensk elmix (PV-låg). Detta är dessutom sannolikt det scenario som kommer vara
rådande inom en snar framtid, med tanke på solcellers snabba utveckling. I takt med
att länder där tillverkningen av solceller sker också ställer om från kolkraft, framställer effektivare tillverkningsprocesser och ökar verkningsgraden hos solcellerna i
sig, får tekniken anses ha en stor potential även i länder som Sverige, både vad gäller
ekonomi och minskad klimatpåverkan. Detta förutsatt att kärnkraft inte är ett alternativ i framtiden.
Syftet att undersöka lokal och global klimatpåverkan får för denna studie anses vara
uppnått. Rapporten är även utformad för att läsaren skall kunna utföra sina egna analyser. Även om författaren anser att resultatet och den tillhörande analysen i många
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avseenden är tydligt och förhållandevis reliabelt drar samhället nytta av att undersöka detta ämne ytterligare. Det som tycks ha framkommit mest tydligt i och med
denna studie är att det råder stor osäkerhet omkring hur klimatpåverkansbedömningar vid omställningar i elproduktionen skall utföras. Varför detta område vore
bra att börja med.
Ett annat intressant område framkom i denna studie som anbelangar takbeläggning. I
System B bekläs taket under solmodulerna med en vit takbeläggning som skall öka
albedon för att solcellerna ska producera mer effektivt. Enligt en studie utförd av
Akbari et al. [50] så kan vita tak ha en betydande inverkan på en byggnads koldioxidfotavtryck, eftersom en vit takbeläggning tjänar två syften: dels reflekterar den en
betydande del av inkommande strålning istället för att absorbera och sända ut som
långvågig strålning. Dels bidrar ytan till att inomhusklimatet blir svalare på sommaren, vilket innebär att mindre energi går åt till eventuella kylaggregat. Akbari et al
menar att en ökning av albedo med 0,25 kan minska en byggnads koldioxidfotavtryck med så mycket som 64 kg/m2. Studien är förvisso utförd i ett område med
andra förutsättningar än Sverige, men vita tak borde rimligtvis också kunna ha en inverkan här.

39

7 Slutsatser
7.1

Resultat av studien

Denna studie har undersökt aspekter som i allmänhet är svåra att besvara exakt, men
nedan följer några av de slutsatser som går att göra mot bakgrund av litteraturstudien och funna resultat.
Resultatet tycks bland annat påvisa att tillverkningsindustrier i vissa fall tjänar mer
på att sälja el ut på nätet än att spara el. Detta är det diametralt motsatta scenariot
gentemot privata hushåll. Det finns dock ingen anledning att överdimensionera
PV-system i syfte att sälja el till nätet eftersom elhandelsbolagen rimligtvis endast erbjuder högre pris än spotpris upp till en viss gräns.
Simuleringarna visade att optimalt installationssätt för så hög elproduktion som möjligt är moduler riktade åt söder med en vinkel på 42°. En jämförelse mellan de två
systemen visar dock att PV-system inte får kortare återbetalningstid med optimal
vinkel med avseende på elproduktion. Detta eftersom den extra materialkostnaden
neutraliserar intäkterna från den extra elproduktionen.
Investeringskostnaden per installerad effektenhet sjunker med större system, men
för solcellsanläggningar större än 255 kWp uppstår en gräns vid vilken extra energiskatt måste betalas. Detta har en negativ inverkan på återbetalningstider, i synnerhet eftersom investeringskostnaden per installerad effektenhet inte kan sjunka hur
långt som helst. I kalkylmodellen från Mälardalens Högskola så är den lägsta tillåtna
kostnaden per installerad kW 9000 kr. Systemet från JN Solar matchade nästan
denna kostnad redan vid 252 kWp. Ännu en gränslinje vad gäller lönsamhet existerar vid en investeringskostnad på 4 miljoner kr. Detta eftersom investeringsbidraget
från länsstyrelsen maximalt uppgår till 1,2 miljoner kr per system och utgör 30 % av
investeringskostnaden. Lämplig installerad effekt anses därför vara under 255 kWp i
syfte att minimera återbetalningstiden, men även om den extra energiskatten ger en
negativ verkan på återbetalningstider så får denna verkan anses vara marginell.
I bästa möjliga scenario hamnar återbetalningstiden för PV-systemen i studien mellan 13-15 år. I sämsta möjliga scenario överstiger återbetalningstiden den förväntade
livslängden för anläggningen på 30 år. I ett verkligt fall hamnar därför sannolikt återbetalningstiden någonstans däremellan, med en viss tendens åt den lägre återbetalningstiden. Exakt vad återbetalningstiden blir beror på om bidrag beviljas, hur investeringen finansieras och framtida elprisutveckling.
Resultatet visar således att det går att få solcellsanläggningar ekonomiskt lönsamma
inom tillverkningsindustrin, men sannolikt endast med ekonomiska bidrag. Även
med bidrag så tycks lönsamheten vara betydligt sämre än för exempelvis privata hushåll. Därför rekommenderas att AB Edsbyverken endast bör göra en investering om
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de blir beviljade investeringsbidrag. Dessutom rekommenderas att dem försöker finansiera investeringen till så stor grad som möjligt med eget kapital eftersom ränta
från banklån tenderar att minska lönsamheten avsevärt. Dessa rekommendationer
bör även gälla för andra tillverkningsindustrier.
Det som mer än något annat har inverkan på lönsamheten för solcellsanläggningar är
elpriset och räntor. I takt med att solcellstekniken utvecklas och blir allt billigare,
kombinerat med eventuellt stigande elpriser så kommer sannolikt investeringar i
solceller bli allt mer lönsamma över tid
En annan viktig detalj angående Edsbyverkens tak är att det består av tjärpapp, som
utan underhåll har en kortare livslängd än solcellsmodulerna, vilket möjligtvis komplicerar en installation. Det finns förvisso en chans att modulerna också skyddar underliggande tak och därmed förlänger livslängden på takbeläggningen. Genom detta
arbete har det dock visat sig att det finns alternativ för takbeklädnad med längre livslängd än tjärpapp, som dessutom potentiellt kan sänka byggnadens koldioxidfotavtryck.
Klimatpåverkansanalysen visade att solceller medför en uppenbar klimatnytta utanför det svenska elnätet, men resultatet tycks vidare påvisa att utbyggnaden av solcellsanläggningar kan komma att leda till ökade utsläpp av växthusgaser i svensk elmix.
En utbyggnad innebär dock också att Sverige skapar möjligheten att exportera mer
el, vilket innebär att man avlastar elproducenter i andra länder med högre utsläpp i
sin elmix. Alltså tycks utsläppen av växthusgaser öka lokalt, men minskar globalt när
solceller installeras i Sverige. Den snabba utvecklingstakten inom solcellstekniken
kan dock innebära att solceller inom en snar framtid uppenbart kan generera klimatnytta även lokalt i Sverige.
I och med rådande energipolitik, som bland annat innebär kärnkraftens fortsatta avveckling är solceller och andra förnyelsebara energislag betydligt bättre ur klimatsynpunkt än alternativen. Kärnkraften förblir dock tills vidare ett bättre alternativ ur
klimatsynpunkt, även om denna elproducent har större miljöpåverkan i vissa andra
områden.
7.2

Utveckling

En vidareutveckling av resultaten i denna studie utföres med fördel genom att fastställa i större grad när och hur import och export av el sker mellan nationsgränserna.
Genom att fastställa detta på ett exakt sätt så blir en klimatpåverkansanalys lättare
att utföra. Om det exempelvis framkommer att större delen av importerad kolkraft
kommer under vintermånaderna så skulle detta innebära att argumentet om att solceller väger upp för sin klimatpåverkan på marginalen kanske inte stämmer eftersom
solceller av naturliga skäl genererar som minst el dessa stunder. Om däremot det
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omvända kan visas, det vill säga att import av ”smutsig” el även sker i betydande
mängd under sommarhalvåret så kan detta argument istället bekräftas.
Klimatpåverkansanalysen i denna studie skulle i ett fortsatt arbete kunna utvecklas
för att även innefatta andra miljöpåverkande aspekter gällande solcellstekniken.
Detta skulle kunna utföras genom samma tillvägagångssätt som för denna studie,
men istället för att fokusera på växthusgasutsläpp så kan fokus läggas på exempelvis
försurande och övergödande ämnen.
En personlig tanke som uppstod under detta arbete som potentiellt kan vara av intresse är frågan om solcellsanläggningar kan påverka ägarens effektfaktor, det vill
säga förhållandet mellan aktiv och reaktiv effekt. Om det ligger någonting i detta
skulle detta kunna innebära minskade kostnader för konsumenten, och att solcellsanläggningar blir mer effektiva. Författaren har dock inte utfört några egna efterforskningar på området, varför det är fullt möjligt att teknik som påverkar detta redan
existerar. Som nämndes under rubrik 3.3 tycks det finnas växelriktare som erbjuder
inställningar för effektfaktorn, det är dock oklart hur denna inställning utnyttjas i
ovanstående syfte.
Ett annat område som egentligen inte var tänkt att undersökas var hur vita tak kan
minska utsläppen av växthusgaser. Detta är ingen ny tanke internationellt sett, men i
Sverige tycks den inte ägnas särdeles mycket tid, vilket den eventuellt borde.
7.3

Perspektiv

Denna studie har undersökt solcellsanläggningar ur ett hållbarhetsperspektiv, och i
synnerhet gällande de ekologiska och ekologiska aspekterna inom detta begrepp.
Solcellsteknikens utveckling går fort framåt, vilket innebär att den blir allt bättre
inom dessa områden och internationellt sett är tekniken betydligt bättre än alternativen ur klimatsynpunkt. I länder med hög solinstrålning är det dessutom tänkbart att
PV-system blir ekonomiskt lönsamma utan bidrag. Av denna anledning är det enkelt
att säga att tekniken bidrar till en mer hållbar utveckling internationellt sett.
I Sverige behövs dock i de allra flesta fall bidrag för att systemen ska ge någon större
lönsamhet. Därför skulle argumentet kunna föras att systemen inte är ekonomiskt
hållbara i Sverige, och att anledningen till att dem i slutändan blir det är för att skattebetalarna är villiga att bidra. Detta för oss även in på den tredje aspekten gällande
hållbar utveckling; social hållbarhet. Denna aspekt hamnar ofta i skymundan till förmån för de två andra, vilket även är fallet i denna studie. Solcellstekniken kräver sin
beskärda del konfliktmineraler, och i synnerhet när systemen också innefattar batterier. Detta är dock ett genomgående problem för i stort sett alla elektriska produkter. Detta problem måste också tas på allra största allvar, speciellt eftersom utbyggnaden av förnyelsebara energislag ökar, och därmed efterfrågan på dessa mineraler.
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För att förändringar ska ske inom dessa områden så krävs som alltid en medvetenhet
om problemen hos konsumenten. Det vill säga att konsumenter gör medvetna val
som premierar solcellstillverkare som har minimal negativ påverkan på miljö och sociala aspekter. Detta innebär dock att konsumenten måste ta från sin egen ekonomiska hållbarhet.
Som resultatet för denna studie visar kan solcellsanläggningar göras lönsamma för
tillverkningsindustrier, men investeringen är i vissa fall tämligen osäker. Möjligheterna att göra solcellsanläggningar mer lönsamma för tillverkningsindustrier borde
därför ses över. Om Sverige fortsätter att följa den nuvarande linjen i sin energipolitik innebär detta en betydande utbyggnad av solkraft i landet. Som med andra energislag är det ofta fördelaktigt att produktionen sker nära användarsidan, och i synnerhet med solceller, eftersom dessa inte ger upphov till några föroreningar i driftsfasen, och på så sätt inte innebär en direkt hälsorisk för människor i detta skede. De
existerande industritaken är många, och genom att utnyttja dessa minskas mängden
mark som annars delvis skulle exploateras, och därmed minskar det ekologiska
fotavtrycket. Att delvis finansiera tillverkningsindustrier med statliga medel täcker
således in ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, och i synnerhet de globala mål
för hållbar utveckling som beskrevs under rubrik 3.6. Detta förutsatt att skattebetalarna finner detta hållbart.
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Bilaga A
Calculation of the Performance of a PV-system in Winsun
Calculate the performance of a 3kWp in Lund tilted 30o towards south-west the 1
August at 15:30 normal time.
Global horizontal Gh=600 W/m2, Direct irradiation: Gb,n=700W/m2, Tamb=22°C,
β=30°

P(T, θ) =

P(25,0)∗ [Kb (θ)∗Ib + Kd ∗Id ] [1+(Tcell −25)∗α]
1000

η (T, θ) =

η(25,0)∗ [𝐾𝑏 (θ)∗𝐼𝑏 + 𝐾𝑑 ∗𝐼𝑑 ] [1+(𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 −25)∗α]
*A
1000

PVb-K

P(25,0) = Power at STC (Standard Conditions)
Kd = Correction factor for diffus irradiation, Kd =0,9
Kb =1-b0(1/cos(θ)-1) Correction factor for direct irradiation
b0 = parameter with values 0,1-0,2.
α = coefficient for temperature dependence of PV-module ≈ -0,4%/ C for crystalline Silicon

1. Calculate angle of incidence towards module and horizontal.
Calculate angular of incidence θ and solar altitude s. Knowledge of δ, ω, β, γ and λ is
needed.
β = 30o. South west gives γ = 45o. Lund has latitude λ = 55.72oN and longitude Ll =
13.22oE.
(solar time – normal time) = 4(Lst-Ll) + E

V&S-K

Lst = -15 and in Lund Ll = -13.22.
Day number, n = 213 for 1/8. B and E according to:

B = 360(n-1)/365 = 209.10

V&S-I

E = 229.2(0.000075+0.001868cos(B)-0.032077sin(B)-0.014615cos(2B)-0.04089sin(2B))
V&S-J
= -6.51 min
4(Lst-Ll) = -7.12 min

A1

(solar time – normal time) =-7,12-6,5= -13.63 min
Solar time: 15:(30-13,63)=15:16,37
Hour angle: ω = ((15-12)+ 15:16,37/60)*15o = 49.09o
V&S-L
Declination: δ = 23.45sin(360(284+n)/365) = 17.91o
V&S-H

Angular of incidence θ:
I&R-A
cos(θ) = cos(δ)sin(ω)sin(β)sin(γ) + cos(δ)cos(ω)sin(λ)sin(β)cos(γ) sin(δ)cos(λ)sin(β)cos(γ) + cos(δ)cos(ω)cos(λ)cos(β) + sin(δ)sin(λ)cos(β) = 0.899
θ = arccos(0.899) = 26.0o

Solar altitude s: αs = arcsin(cos(δ)cos(ω)cos(λ) + sin(δ)sin(λ))=37,2°, θz =90-37,2=52,8°
V&S-O

A2

2. Calculate the irradiation on the modules.
Direct radiation on modules: 700*cos26=629W/m2
PVb-D
Diffuse radiation on horisontal surface: Gd,h=600-700*cos52,8=177W/m2
Diffuse radiation on modules Gd:

V&S-E

I&R-F

Gd = Gd,h(1–Ai)(1+cos(β))/2 + Gd,hAicos(θ)/cos(θz)

PVb-F

Ai = Gb,n/Go,n
Io,n = 1361*(1+0,033cos(360*n/365))

PVb-O

n = day number
Gd,h = diffuse radiation on horisontal surface

V&S-E

β = surface tilt
Go,n = Beam normal outside atmosphere
Go,n = 1361*(1+0,033cos(360*n/365))=1361*(1+0,033cos(360*213/365))=1322 W/m2
Ai = Gb,n/Go,n=700/1322=0,53 (53 percent of the diffuse radiation is treated as direct radiation)
PVb-O
Gd=177(1-0,53)*(1+cos30)/2+177*0,53*cos26/cos52,8=77,6+138,8=216W/m2. PVb-F

Ground radiation on modules Gg:

PVb-F

Gg = ρgGh(1–cos(β))/2
ρg = 0,2 reflection coefficient of the ground(albedo)
Gg = ρgGh(1–cos(β))/2=0,2*600*(1-cos30)/2=8W/m2
Total irradiation on modules: G=629+216+8=853W/m2
3. Estimate temperature of module.

PVb-G

PVb+J

Tmodule=Tambient+G*(1- η )/h=22+853*(1-0,16)/25=51°C
η-Efficiency of modules
h-Heat transfer coefficient for heat losses between modules and ambient 25 (W/m2,K)
α = coefficient for temperature dependence of PV-module ≈ -0,4%/ C

4. Calculate Angle of incidence Coefficient.

PVB-H

Kb =1-b0(1/cos(θ)-1)=1-0,1(1/cos26-1)=0,988
b0 = angular parameter with value 0,1.

5. Calculation of temperature correction KT

A3

PVB-J+K

KT=1+(Tcell-25)*(-0,4/100)=1-(51-25)*0,004=1-0,104=0,896
6. Calculate Power of modules

PVB-J

P=3*[(0,988*629+0,9*(216+8))*0,896]/1000=2,2kW
I&R-X

Flik indata och resultat, kolumn X

PVb-X

Flik PV-beräkningar, kolumn X

V&S-X

Flik Väder och Solvinklar, kolumn X

20171106, Energy resources, Björn Karlsson, MDH.
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Bilaga B
Rak återbetalningstid
Sparad el elhandelsbolag innefattar spotpris: 0,4 kr/kWh, SVK-avgift (Svenska Kraftnät):
0,00614 kr/kWh, Rörlig elcertifikatavgift: 0,034 kr/kWh. Totalt: 0,44 kr/kWh.
Såld el elhandelsbolag innefattar spotpris 0,4 kr/kWh + 0,16 kr/kWh. Totalt: 0,56
kr/kWh Vissa elhandelsbolag kan tänkas betala samma summa som för mikroproducenter,
förutsatt att mängden överskottsel inte är för stor.
Sparad el elnätsbolag innefattar överföringsavgift om 0,025 kr/kWh.
Såld el elnätsbolag innefattar nätavlastningsavgift om 0,04 kr/kWh. Dock kan en extra anslutningsavgift tillkomma.
Sparad energiskatt 0,005 kr/kWh för tillverkningsindustri.
Diskonterad återbetalningstid.
I fallen med nuvarande elpris användes i cellen ”pris köpt el” spotpris: 0,4 kr/kWh, energiskatt: 0,005 kr/kWh, rörlig elcertifikatavgift 0,034 kr/kWh, överföringsavgift 0,025
kr/kWh. Totalt 0,464 kr/kWh.
I cellen ”pris såld el” spotpris 0,4 + 0,16 kr/kWh.
I fallet med stigande elpris användes detsamma som i ovanstående fall, men med antagandet
att elpriset och övriga avgifter stiger under livslängden så att det genomsnittliga spotpriset
ligger ca 14 öre/kWh högre.
Det använda kalkylbladet refereras till i rapporten, men går att finna på
http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/investeringskalkyl-forsolceller-1.88119

B1

Nedan följer LCOE, nuvärden, diskonterad återbetalningstid och internränta för samtliga
fall som redogörs för i Resultat.

Figur 1. Ekonomiska förutsättningar för System A. Kalkylränta 4% och nuvarande elpris.

Figur 2.Ekonomiska förutsättningar för system A. Kalkylränta 1 % och nuvarande elpris.
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Figur 3. Ekonomiska förutsättningar för system A. Kalkylränta 4% och stigande elpris.

Figur 4. Ekonomiska förutsättningar för system A. Kalkylränta 1 % och stigande elpris.
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Figur 5. Ekonomiska förutsättningar för System B. Kalkylränta 4% och nuvarande elpris

Figur 6. Ekonomiska förutsättningar system B. Kalkylränta 1% och nuvarande elpris
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Figur 7. Ekonomiska förutsättningar för system B. Kalkylränta 4% och stigande elpris.

Figur 8. Ekonomiska förutsättningar för system B. Kalkylränta 1% och stigande elpris.

B5

C1

