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Sammanfattning 

Vid omställningen till förnybara energisystem är solkraften som energikälla ett möj-

ligt alternativ, för att uppnå klimat och energimålet med 100% förnybar energipro-

duktion år 2040. Detta är något regeringen eftersträvar genom infört bidrag i form 

av subventioner och skattereduktion vid installation av solceller.  

I denna fallstudie undersöks vilken effekt två olika solcellssystem har för en industri-

byggnad i Mellansverige, där studien tar hänsyn till ekonomisk-, teknisk- och klimat-

relaterade aspekter. Systemen dimensioneras i strävan av optimala förhållanden samt 

av byggnadens begränsningar, med kostnadsförslag från en lokal återförsäljare få en 

bild av om återbetalningstiden är motiverande i frågan. Den lokala klimatpåverkan 

analyseras med växthusgasutsläpp i fokus, detta genom resultat av litteraturstudie. 

Dimensioneringen av solcellssystemen baseras på empiriskt material av studieobjek-

tet och simuleras i programmet Winsun PV. 

Studien resulterade i två storlekar på system med tillhörande kostnadsförslag som 

ligger till grund för återbetalningstiden. System fall 1 dimensionerades i syfte att 

hålla den nominella systemeffektens storlek till 255 kWp, detta för att undgå extra 

energiskatt. Systemet gav ett årligt utbyte av 228 MWh/år som gav återbetalnings-

tid mellan 18 – 22,5 år. Systemet simulerades med optimal lutningsvinkel av 39° i -

15° azimutriktning av modulerna. System fall 2 dimensionerades till 1200 kWp i 

syfte att täcka effektivt användbar takyta, med årligt utbyte på 886 MWh/år och 

återbetalningstiden blev mellan 22,5 – 25,1 år. Modulerna simulerades med takets 

lutning ±4,7° i -15° azimutriktning. 

För att solceller ska ge ett mer lönsamt utbyte i högre latituder krävs en vidare ef-

fektivitetsutveckling för solcellstekniken samt ett förlängt investeringsstöd från 

Länsstyrelsen för framtida installationer. Om solcellssystemet ger en positiv inver-

kan på det ekologiska fotavtrycket beror av vart solcellen är tillverkad samt vilken 

elmix som byts ut mot den producerade solenergin.  

Nyckelord: Solcellssystem, optimering, dimensionering, industri inom metallbear-

betning, ekonomisk lönsamhet, miljökvalitetsvärde.  
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Abstract 

When converting to renewable energy systems, solar power as an energy source is a 

potential option; in order to achieve the climate and energy goal with 100% renew-

able energy production in year 2040. This is something the government try to 

achieve by making installation of solar cells more attractive through allowances such 

as subventions and tax reduction.  

The aim of this study was to analyze the effect of solar cell system on an industrial 

building in the midst of Sweden, in regard of economical-, technical- and climate re-

lated points of view. This was performed by replacing purchased electricity with lo-

cally produced electricity, where optimal circumstances for the solar power systems 

and the limits of the building has been taken into consideration during the dimen-

sioning. With cost suggestions from a local authorized dealer the magnitude of the 

pay off time as a motivating factor was estimated. The local climate impact will be 

investigated through a litterature study, focusing on green house gas emissions. The 

dimensioning of the solar cell systems were based on empirical input from measure-

ments in combination with documented data regarding the industrial building and 

simulated in the program Winsun PV. 

The study resulted in two different-sized systems with cost sheets that formed the 

basis for the calculated pay off time. System case 1 was dimensioned to keep the size 

of the nominal system effect to 255 kWp, this to avoid extra energy tax. The system 

gave an annual exchange of 228 MWh / year which gave the repayment period be-

tween 18 - 23 years. The system was simulated with an optimum angle of 39 ° in -

15 ° azimuth direction of the modules. System case 2 was dimensioned to 1200 

kWp in order to cover the effective usable surface of the roof, the system gave an 

annual exchange of 886 MWh / year and the repayment period was 22.5 - 25.1 

years. The modules were simulated with the roof slope ± 4.7 ° in -15 ° azimuth di-

rection.  

A further efficiency development for solar cell technology is required as well as an 

extended investment support from the County Administrative Board, to provide a 

more profitable exchange of solar cell systems in higher latitudes. If the solar cell 

system has a positive effect on the ecological footprint depends on where the solar 

cell is made and which electrical mix replaced by the produced solar energy. 

 

Key words: Solar cells systems, optimization, dimensioning, metal processing indus-

tries, economical profitability, environmental quality index 
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Beteckningar  

 

 
  

Symbol/Benämning Storhet/Förklaring  Enhet 

U Spänning V 
I Ström A 
m Massa kg 

A Area m2 
P Effekt W 
Ptot Total effekt W 

G Instrålningsintensitet W/m2 
F Kraft (belastning på taket) N/m2 
g Gravitationskonstanten m/s2 

 Verkningsgrad % 

Återbetalningstid Tiden det tar när systemet 
tjänat in totalkostnaden 

År 

Albedo Graden av återreflektion av 
strålning från omgivande mark 

- 

Horistontavskärmning Grad av avskärmning från 
horisonten 

° 

Azimutriktning Modulens orientering i 
förhållande till väderstreck där 
(0=syd, -90=öst, 90=väst och 
± 180=norr) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Fysiker och vetenskapsmän har redan sedan tidigt 1800-tal utforskat och experimen-

terat kring vetskapen att omvandla solstrålning till användbar elektricitet. Men de 

var inte förrän år 1954 som den första solcellen tillverkades med tillräcklig kapacitet 

att generera el, detta av forskare på Bell Laboratories i USA. Solcellen hade då en 

verkningsgrad på 6% [1]. Man förstod redan då att solenergin är en värdefull och an-

vändbar tillgång och med dagens kunskap vet man att endast två timmars solstrålning 

har potential att omvandlas och täcka ett års energibehov för hela jordens befolkning 

[2]. Solstrålningens intensitet varierar med det geografiska läget och är starkare när-

mare ekvatorn än vid områden med högre latituder. I Sverige är solintensiteten ca 

1000 kWh/m2 och i områden nära ekvatorn dubbelt så stor [3]. 

År 2017 producerades 160 TWh elektrisk energi i Sverige där vattenkraft och kärn-

kraft utgjorde med 40 % vardera. Resterande del producerades av vindkraft och vär-

mekraft, samt solkraft med 0,14% [4]. Produktionen av el från solkraft fortsätter att 

öka men ligger fortfarande på en låg nivå med jämförelse av andra energikällor. 

Dock ökade antalet installerade solceller med 65% från år 2016 till 2017 vilket ty-

der på att ökningen sker exponentiellt [5].  

Denna exponentiella ökning av installerade solceller i landet är en effekt av regering-

ens tidigare beslut att införa statligt investeringsstöd, som lanserades år 2009. 

Trendökningen kan även bero på den förmånliga skattereduktionen som kan tillhan-

dahålls vid försäljning av eventuell överskottsel [6]. Denna effekt speglas även i att 

tekniken med tiden blivit billigare och mer effektiv, samt att det finns en stark tro på 

att solkraften är en del av lösningen för att klimatförändringarnas negativa spiral ska 

dämpas. Denna tro från politiker och media påverkar med stor sannolikhet opin-

ionen i samma riktning. Den ekonomiska- och miljömässiga vinsten i en investering 

av solceller bör istället ses från fall till fall, utifrån geografiska och rent fysiska förut-

sättningar för att se vilken effekt detta energisystem har för ett specifikt utgångsläge. 

Energisektorn står för en stor del utav utsläppen av växthusgaser, som är en bidra-

gande orsak till klimatförändringarna. I takt med att energibehovet ökar samtidigt 

som problematiken kring klimatförändringarna kvarstår blir det alltmer viktigt att 

byta ut och endast producera el från förnybara energikällor [2]. Då över 50% av jor-

dens elproduktion år 2018 omvandlades genom förbränning av kol, olja och naturgas 

finns det globalt sett mycket kvar att göra [7]. 

För att uppnå dessa förändringar har EU beslutat att sätta ett klimatmål, att minska 

utsläppen av växthusgaser med 80–95% till år 2050. Sverige har motiverats att 



 

2 

uppnå Klimat och energimålet, vilket innebär att år 2040 ha 100% förnybar elpro-

duktion [8]. Detta kräver en utbyggnad av samtliga förnybara energikällor samt ef-

fektivisering av de befintliga. Enligt energimyndighetens scenarier kommer det be-

hövas en utbyggnad av 100 TWh förnybar energi till år 2040, och målet är inom 

räckhåll [2]. Sverige är på god väg i omställningen till en fossilfri energiproduktion 

och har från år 1990 till 2017 minskat utsläppet av växthusgaser med ca 2100 CO2-

ekvivalenter för elproduktion samt fjärrvärme, detta motsvarar en minskning med 

32% [5]. I solcellens driftfas genereras inget växthusgasutsläpp, dock så har fortfa-

rande tillverknings- och avfallshanteringsprocessen av komponenterna en betydande 

negativ inverkan på klimatet i form av emissioner.  

Industrin som samhällskategori förbrukade år 2017 38% av den totala elanvänd-

ningen i Sverige vilket motsvarar ca 60 TWh och är den kategori som förbrukar 

mest energi [4]. Se fördelning av elanvändning för samtliga kategorier fig. 1.  

 

Figur 1 - Sveriges elanvändning år 2017 i samhällskategori. 

Sandvik AB är en global industrikoncern inom metallbearbetning som arbetar aktivt 

med att energieffektivisera verksamheten, och vill undersöka om en investering av 

fastighetsnära elproduktion i form av solceller är till deras fördel. Med ekonomi, 

teknik och klimatpåverkan i fokus. Detta ska undersökas på taket på en industribygg-

nad som är belägen på Sandvik AB:s industriområdet. Byggnadens elanvändning är 

uppdelad på fler sektioner. Elproduktionen av solcellerna ska täcka delar av sekt-

ionen med byggnadens fastighetskonsumtion av el. Anledningen att man väljer att 

täcka delar av just denna sektions elbehov är för att det lämpar sig bäst eftersom 

verksamhetens processer och ugnar är känsliga för övertoner, och behöver en garan-

terad hög elkvalitet. Komponenterna i fastighetssektionen är mindre känsliga och 
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fungerar därför bättre till drift av el från enbart solkraft som energikälla. Dessa kom-

ponenter är traverser, belysning, ventilation samt husgeråd i fikarum1. Taket har 

idag ingen annan användning och har goda förutsättningar för installation av solcell-

ler, detta tack vare dess höga takhöjd samt fri sydvästlig riktning vilket gynnar sol-

cellernas påverkan av skuggning. Ett solcellssystem har ofta men inte alltid positiva 

effekter gällande ekonomi, vilket kommer att utredas då tillverkningsindustrier har 

andra förutsättningar än privatpersoner gällande exempelvis inköpspris av el. 

En studie av detta slag är inte endast av intresse för uppdragsgivaren utan även för 

andra tillverkningsindustrier i Sverige. Och har positiva effekter i alla led, från det 

globala perspektivet till den enskilda individen i strävan efter en hållbar utveckling 

för en grönare värld.  

1.1.1 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling, introducerades av FN:s världskommission för miljö 

och utvecklig där det i Brundtlandsrapporten år 1987 definierades som: 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande gene-
rations möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  

Där de ekologiska-, ekonomiska- och sociala hållbarhetsperspektiven är grundpe-

larna och förutsätter en långsiktig helhetssyn med global infallsvinkel [9]. För att 

åstadkomma detta har FN:s medlemsländer arbetat fram en internationell överens-

kommelse i form av 17 mål som tillsammans namngetts till de globala hållbarhets-

målen [10]. Dessa mål visas i fig. 2. 

 

Figur 2 - Visar de 17 globala hållbarhetsmålen som tagits fram av FN: s medlemsländer. Bilden är 
ursprungligen från [10]. 

                                                   

1 Samtal med Markus Wallin, elkraftingenjör Sandvik AB. 2019-04-15 
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De mål som kommer att beröras i detta examensarbete är 7, 9, 12 och 13 eftersom 

det ligger inom ramarna av förnybar energiproduktion inom industriverksamhet.  

1.1.1.1 Sveriges miljömål 

De svenska miljömålen antogs av riksdagen år 1999 och är ett miljömålssystem som 

bygger på tre slags mål. Dessa benämns som generationsmålet, miljökvalitetsmålen 

och etappmålet. Där generationsmålet är huvudmålet och med 16 detaljerade miljö-

kvalitetsmål och delmål i form av etappmål, tillsammans bygger kroppen för ett 

mångsidigt och miljömedvetenhet arbete. Syftet med målen är bidra till de globala 

hållbarhetsmålens ekologiska dimension med hälsosamma livsmiljöer, frisk luft och 

rika naturupplevelser i fokus och definieras som: 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” [11]. 

 

 

Figur 3 - Visar de 16 svenska miljökvalitetsmålen. Bilden ursprungligen från [12] 

De 16 miljökvalitetsmålen går att beskåda i fig. 3 och de mål som anses beröras i 

denna studie är: 

– Bara naturlig försurning 
– Begränsad miljöpåverkan  
– Frisk luft 
– Giftfri miljö 
– God bebyggd miljö 
– Storslagen fjällmiljö 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att dimensionera och optimera två solcellssystem på en 

industribyggnads tak med strävan att finna största möjliga ekonomiska lönsamhet, 

detta med storlek på system samt modulvinkel i fokus. Studien kommer att utgå från 
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två fall. I första fallet dimensioneras systemet till att täcka en del av sektionens elbe-

hov, i syfte att hålla storleken på systemets effekt under taket för att slippa extra 

energiskatt samt med optimal lutningsvinkel. I det andra fallet dimensioneras syste-

met efter att maximera en uppskattning av effektiv användbar takyta, med sol-

cellsmodulerna monterade i takets lutningsvinkel.  

Därefter beräkna återbetalningstiderna med ett kostnadsförslag på systemen samt 

genomföring av livscykelkostnadskalkyl (LCC). Modulernas lastpåverkan på taket 

ska beräknas, med hänsyn till systemets uppskattade vikt och lutningsvinkel. Den lo-

kala klimatpåverkan av energisystemet kommer att undersökas med växthusgasut-

släpp i fokus, detta utifrån resultat i litteraturstudien. Studien innefattar även en po-

tentiell installations positiva inverkan på de globala hållbarhetsmålen för en hållbar 

utvecklingen samt de svenska miljömålen.  

Undersökningen begränsas till liknande tillverkningsindustrier i Sverige, då beräk-

ningar görs med rådande subventioner och elavtal. Den producerade elen från sol-

cellerna kommer att förbrukas i egenanvändning. Studien är tänkt att fungera som 

ett beslutsunderlag för uppdragsgivaren. 

1.2.1 Mål 

Målet med denna studie är att undersöka lönsamheten för en installation av ett sol-

cellssystem med ekonomi, teknik och klimatpåverkan i fokus. Och med detta bidra 

till uppdragsgivarens energieffektiviseringsarbete och även till Sveriges omställning 

till förnybar energiproduktion.  

Följande frågeställningar kommer att undersökas: 

– Har taket på rörverk 2012 potential för installation av solceller?  
– Hur stor del av rörverk 2012:s tak kommer att användas till installationen? 
– Är installationen av solcellerna ekonomiskt lönsam? Hur lång blir återbetal-

ningstiden? 

1.3 Förfarande 

Studien är av kvantitativ natur och består av en fallstudie av utforskande karaktär 

som baseras på empiriskt material. Det empiriska materialet kommer att samlas in i 

form av data om studieobjektet samt andra berörande typ av data. Dessa data kom-

mer att användas vid simuleringarna i programmet Winsun PV där systemet kom-

mer att dimensioneras och analyseras. Dimensioneringen kommer att basera på kun-

skap av utbildningen, inläsning av litteraturstudier och samtal med kunniga personer 

inom solkraftsbranschen. Detta för att eftersträva så optimala förhållanden som möj-

ligt med ekonomi och teknik i fokus. Efter dimensionering beräknas återbetalnings-

tid samt LCC för systemet utifrån ekonomiska villkor och kostnadsförslag. Med 
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hjälp av litteraturstudien kan en analys av systemets lokala klimatpåverkan göras, 

detta med fokus på växthusgaser ur ett livscykelperspektiv.  

1.4 Litteraturstudie 

1.4.1 Ekonomi 

Det är väl känt att en investering av solceller i syfte att täcka delar av ett elbehov har 

många positiva fördelar, detta bland annat ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Men 

att detta ska bli högst motiverbart är den ekonomiska faktorn avgörande, vilket gyn-

nas av att systemets återbetalningstid ska vara så kort som möjligt. Detta åstadkoms 

med optimalt utbyte av solenergin, ett genomtänkt dimensionerat solcellssystem 

och är i varierande fall beroende av hjälpande faktorer som subventioner i form av 

investeringsstöd samt skattereduktion.  

Detta är något Haegermark m.fl. i artikeln [13] studerat närmare, där författarna i 

en fallstudie studerat den ekonomiska lönsamheten för installation av solceller i Gö-

teborg. Där de genom att jämföra tre olika fall av varierat förfogande av ekonomiska 

hjälpmedel, detta i form av investeringsstöd och skattereduktion. Resultatet av stu-

dien visade att ekonomiska hjälpmedel är nödvändiga för att en installation av sol-

celler i Sverige ska vara lönsam. Detta trots ett väldimensionerat system, ökad effek-

tivitet hos systemkomponenter samt en sjunkande prisutveckling av tekniken.  

Storleken på budgeten som avsätts till investeringsstödet varierar från år till år och 

finns även viss variation inom län. Stödet söks i pappersformat till Länsstyrelsen och 

i digital form till Boverket där ansökan behandlas och därefter tas beslut om utbetal-

ning av investeringsstödet, detta inom Energimyndighetens ramar. Om detta bevil-

jas beror på hur många som söker stödet och hur mycket det finns kvar av avsatt 

budget. En ansökan från tidigare år kan bli beviljat på nuvarande avsatt budget och 

ett utbetalat investeringsstöd följs upp under tre år [14]. 

Syftet med stödet är att bidra till en snabbare omställning till förnybara energisystem 

samt utveckling av energiteknikområdets näringsliv, och kan sökas av privatperso-

ner, företag och organisationer. I Maj 2019 beslutade regeringen att avsätta 736 mil-

joner kronor till investeringsstödets budget. Dock beslutades även att stödnivån ska 

sänkas från 30-20% av investeringskostnaderna, vilket visserligen innebär att fler 

kommer kunna utnyttja stödet [15]. Taket i totalkostnad för solcellssystemet är 1,2 

miljoner kronor för att bli berättigad stödet och får endast kosta 37 000 kronor per 

installerad kilowatt elektrisk toppeffekt [16]. Investeringsstödet gäller om systemet 
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är installerat och nätanslutet innan sista december 2020, och får endast utnyttjas en 

gång per byggnad.2 

Det finns även möjlighet att dimensionera systemet med strategi att hålla sig under 

taket för att inte behöva betala extra energiskatt, detta till 255 kWp. Vid dimension-

ering över 255 kWp tillkommer ett skattepålägg av 34,7 öre/kWh producerad el, 

detta oavsett om elen säljs till elnätet eller används i egenanvändning [17]. 

I en fallstudie [18] av Kharseh och Wallbaum har det fokuserat på att förbättra den 

ekonomiska lönsamheten för solceller i Nordeuropa, där studien är gjord på ett fler-

bostadshus i Landskrona. Modellen byggdes och simulerades i ett program genom 

Excel och simulerades under ett år, där de jämförde lönsamheten för ett system med 

och utan batteri. Genom att installera ett batteri av optimal storlek till systemet, vil-

ket definieras som den storlek som minimerar återbetalningstiden för systemet. Kan 

man spara producerad el och använda den när den är som dyrast att köpa in.  

Arbetsparametrarna i studien var inköpspris på el, subventioner, batteriprestanda 

och pris på batteri. Författarna menar att parametrarna påverkar den optimala stor-

leken på batteriet kraftigt, där batteriprestanda påverkar resultatet minst och in-

köpspris på el påverkas mest. Installationen av batteri blir även mer fördelaktig ju 

lägre subventionerna är. De menar också det ett solcellssystem utan batteri är mer 

motiverbart med subventioner, i Nordeuropa.  

1.4.2 Teknik  

Denna fallstudie författad av Berisha m.fl  inleder artikeln med att poängtera att sol-

celler har stora fördelar i driftprocessen. Detta eftersom systemet inte har rörliga 

komponenter som kräver underhåll, vilket ger den goda förutsättningar till en lång 

livslängd, vilket är mellan 25-30 år [19] [20]. Författarna konstaterar även att mäng-

den solinstrålning som absorberas av en solcellmodul påverkas framförallt av dess 

vinkel i förhållande till markplanet och även dess orientering i förhållande till väder-

streck, det vill säga azimutriktning för modulerna. De beskriver även att uppskatt-

ningen av den optimala vinkeln, i syfte att få ut maximal effekt beror av det geogra-

fiska läget modulen är installerad på. Dessa fakta kan tyckas vara självklara, men vik-

tiga nog att poängtera.  

Studien utgår från Pristina där strålningen beräknas med en anisotropisk modell, i 

detta fall Lui och Jordan-modellen och den optimala vinkeln kan därefter bestäm-

mas. Modulerna analyseras i månadsvis, säsong (med årstiderna) och årlig inställning 

av lutningsvinkeln. Vilket resulterade i att solcellen generade mer vid en månadsvis 

                                                   

2 Telefonsamtal med Helena Hedqvist, stödhandläggare Länsstyrelsen Gävleborg. 2019-05-10 



 

8 

inställd lutningsvinkel, och den optimala vinkeln för ett fast system var 34,7° mot 

markplanet [19]. 

I översiktsartikeln [21] redogör författarna Yadav och Chandel för olika metoder i 

strävan att fastställa den optimala vinkeln, dessa metoder använda i andra studier. En 

vanligt förekommande metod anses vara beräkningar som utgår från samband mellan 

latitud och vinkel. Där man kan säga att metoden bottnar i ett typ av uppskattat 

schablonvärde och författarna menar att mer exakta klimatrelaterade platsdata bör 

inkluderas i beräkningen av den optimala vinkeln, detta med simuleringsprogram. 

Att använda dessa metoder kan fungera på vissa platser men inte alla då de finns risk 

för överdimensionering och därmed mindre ekonomisk lönsamhet.  

Solspårningssystem kan tillämpas för att skapa den optimala vinkeln, detta används 

för att öka effekten av solstrålningen då den programmeras efter att följa solens di-

rekta strålning. Men extra utrustningen gör enligt författarna installationen mindre 

lönsam. Att klargöra den optimala lutningsvinkeln har därför en avgörande effekt på 

solkraftutvecklingen. Dessutom menar de att solceller med solspårningssystem är i 

behov av regelbundet underhåll och kalibrering samt förbrukar el i driftprocessen, 

vilket varierar mellan 5–10% av den producerade elen. Detta gör att återbetalnings-

tiden blir längre eftersom kapitalkostnaden är högre för solceller med solspårnings-

teknik [19].  

Detta är även något författarna Famoso m.fl. samtycker där de i en fallstudie i Sici-

lien jämförde utbytet av ett fast solcellssystem med ett system med solspårningstek-

nik. Solcellerna bestod av polykristallint kisel och den ena var monterade med lut-

ningsvinkeln 30° och en azimutriktning av 0° (vilket innebär en orientering i direkt 

sydlig riktning) och den andra med spårningssystem. Den experimentella data sam-

lades in under nästan ett år. Resultatet av studien visar att solcellerna med solspår-

ning producerade mest elektrisk energi under sommarmånaderna och den fasta sy-

stemet producerade mer under resten av året och totalt sett är det fasta systemet 

mest lönsam att installera [22]. 

En förutsättning till att ett solcellssystem ska kunna producera el är att den nås av 

solstrålningen, då moduler i dessa högre latituder påverkas av nederbörd i form av 

snö och isbildning. I översiktsartikeln [23] redogör författarna Andenaes m.fl. hur 

denna faktor påverkar solcellerna. En snötäckt omgivande yta är dock till dess fördel 

då snöns egenskaper gör att markens reflektionsförmåga ökar och mer strålning träf-

far cellen, detta är med förutsättningen att inte själva cellen är snö- eller istäckt. Då 

endast två cm snö har förmågan att blockera över 90% av solstrålningen som i 

många fall används i själva driften av växelriktaren, och ett snötäcke av tio cm och 

mer blockerar all inkommande strålning. Ett kallare och soligt klimat är gynnsamt 

för solcellens produktivitet då systemets verkningsgrad ökar vid försummade värme-

förluster.  
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Det finns enligt Andrews m.fl. [24] ett samband mellan modulens lutningsvinkel och 

dess påverkan av snöbildning, där de i en fallstudie i Kanada undersökt detta sam-

band. Författarna menar att moduler med högre lutningsvinkel naturligt avlägsnar 

snö bättre än paneler med lägre lutning, detta tack vare gravitationskraften. En 

högre lutad modul ökar även upptagning av strålningen från den snötäckta marken, 

diffus strålning. Resultatet av studien visar att snön glider av fyra gånger snabbare på 

ett system med lutningsvinkeln 60° jämfört med ett system med 10° lutningsvinkel. 

Förlusterna pga. snöbildning varierade mellan 1 och 3,5% då data till studien samla-

des in under två vintrar med viss skillnad i mätperiodernas klimatförutsättning. 

Undersökningen visar att snöbildningen inte har någon större inverkan på den årliga 

elproduktionen.  

Enligt Andenaes m.fl. utvecklas olika ytbeläggningar i syfte att avvisa och hämma 

bildandet av snö och is på modulerna. Men en exemplarisk sådan beläggning har 

ännu inte uppfunnits då de idag inte tenderar att vara tillräckligt transparanta och 

kommer därför minska elproduktionen även sommar och höst. Dessutom är dessa 

mikro- och nanostrukturer som används i materialen sårbara för mekanisk belastning 

och nötning [23]. Om modulerna är fria från snö- och isbildning ger årstider som vår 

och vinter bra förutsättningar för en god elproduktion. Detta eftersom de kalla tem-

peraturerna minskar energiförluster i form av överhettning av cellerna.  

Solcellens produktivitet påverkas även av försmutsning från tex damm, luftförore-

ningar, fågelavföring och pollen då detta skymmer strålningens förmåga att nå cel-

len. Hur stor denna faktor påverkar elproduktionen menar Xu m.fl. [25] är proport-

ionell med panelernas lutningsvinkel och även har inverkan av smutsens egenskaper. 

Dessa egenskaper gör att solcellen påverkas då smutsens högre värmemotstånd gör 

att cellen har svårare att bortföra värme, samtidigt som smutsen hindrar solstrålning 

att nå cellen vilket gör temperaturen kallare. Detta komplexa samband gör det kom-

plicerat att beräkna effektens inverkan.   

Detta är även något Tanesab m.fl [26] har undersökt och menar att solcellens påver-

kan av smuts är säsongsberoende tex då den ökar med pollenperioderna. Men menar 

att underhåll i form av tvättning sköts av kraftiga regn och påverkas mindre ju högre 

lutningsvinkeln är. Där även resultatet av [25] visar ett linjärt samband mellan 

smutsbildning och lutningsvinkel då smutsen inte lika lätt fastnar och lättare regnar 

av vid en högre lutad yta. Då 4,7 g/m2 damm minskade spänningen med 60% vilket 

påverkar elproduktionen till stor del. 

1.4.3 Klimatpåverkan 

Att solkraften som energislag har många fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv är all-

mänt bekant. Men vilken påverkan har egentligen dess systemkomponenter på miljö 
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och klimat för Sverige? För att klargöra detta har en litteraturstudie av ett flertal ar-

tiklar tolkats där författarna och utövarna studerat solceller och solcellssystem ge-

nom LCA. LCA är ett miljöbedömningsverktyg som kan redovisa dess miljöpåver-

kan under hela livscykeln, från utvinning till avfallshantering [27]. Hur stor klimat-

påverkan ett solcellssystem har beror på i vilka länder materialet utvinns och modu-

lerna tillverkas, samt hur stor andel fossila bränslen/förnybara energiresurser lan-

dets elmix består av. Vilka transportmedel dessa material väljs att transporteras med 

har även inverkan. 

Detta är något Kristjansdottir m.fl [28] har utfört då de i en fallstudie studerat tre 

scenarier av småskaliga byggnadsintergrerade monokristallina solcellssystem i Norge 

och jämfört dess utsläpp av växthusgaser. Författarna menar att de största utsläppen 

är relaterade till modultillverkningen. Men även växelriktare, monteringsanordning 

och annan tillhörande elektrisk utrustning har en betydande roll. Dessa tre scenarier 

har varierande grad utsläpp, från bästa tänkbara då tillverkning av komponenterna 

sker i länder med stor andel förnybara energiresurser i sin elmix och transporterna 

sker med miljövänliga medel. Till det värsta scenario där tillverkningen av kompo-

nenterna sker med stor andel fossila bränslen och transporterna sker med sämsta 

möjliga alternativ, samt ett scenario som anses vara ett mellanting mellan de två. 

Där resultatet presenteras i gram CO2-ekvivalenter per kWh producerad el.  

Resultatet av [28] visade att det bästa scenario av solceller hade ett utsläpp av 50-55 

g CO2e/kWh, mellan-scenariot 80-85 g CO2e/kWh och sämsta scenario 100-120 g 

CO2e/kWh producerad el. Författarna menar att oavsett scenario hinner inte de in-

stallerade solceller betala tillbaka utsläppen de redan gett upphov till, sett ur ett per-

spektiv där ambitionen är att minska utsläpp av koldioxid. Detta om man antar ett 

isolerat norskt elnät vilket består till största del av vattenkraft som energiresurs, som 

medför en redan låg utsläppfaktor i elproduktionen. Genom att byggnadsintergrera 

solceller minskade utsläppen från monteringsanordningen med 60%, detta varierar 

såklart vilken typ av monteringsanordning man väljer och vilken lutning solcellerna 

väljs att installeras med, vilket påverkar materialåtgången. 

Detta är även något Yue m.fl [29] har studerat närmare där de i en fallstudie jämfört 

tillverkning av mono- och polykristallina moduler i Kina med Europa. Resultatet av 

studien visar att tillverkning av moduler i Kina fördubblar utsläppen av CO2-

ekvivalenter. Utsläppen från mono- och polyikristallina moduler i Kina var 72,2 och 

69,2 g CO2e/kWh. Och motsvarande resultat för tillverkning i Europa var 37,3 och 

31,8 g CO2e/kWh. Författarna menar att den stora skillnaden beror på att Kina 

fortfarande använder stor del kolkraft i sin elproduktion medan Europa använder 

större del förnybara resurser. 

Den svenskproducerade elen har ett miljökvalitetsvärde kring 13 g CO2e/kWh, 

detta eftersom svensk elproduktion till största del är baserad på vattenkraft och 
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kärnkraft. Producerad el kan spåras och ursprungsmärkas, då all el som inte är ur-

sprungsmärkt blandas och delas i en så kallad nordisk elmix. Där Sverige, Norge, 

Finland, Danmark och Estland ingår där import och export av el även förekommer 

till andra länder, vilket ökar dess sammanlagda utsläppsvärde till kring 50 g 

CO2e/kWh. I perioder importeras el från bland annat Polen och Tyskland som base-

rar stora delar av elproduktionen på fossila bränslen. Eftersom man vill undvika att 

köpa in energi som producerats med fossila bränslen och även avveckla de som fort-

farande finns inom landet. Samt en snar framtid till mötes då avveckling av kärnkraft 

är ett faktum, är solkraften en del av lösningen trots dess idag relativt höga utsläpp 

under tillverkningsprocessen [30].  

Sandvik AB har elavtal med Vattenfall vilka säljer spårbar och ursprungsmärkt el från 

kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft. De köper mestadels in solkraften från 

Europa och även gjort en generell LCA på återförsäljarnas solcellsparker som grans-

kas av ett oberoende forskningsinstitut, IVL. Det genomsnittliga värdet år 2017 var 

27 g CO2e/kWh, då dessa analyser görs kontinuerligt varierar detta värdet [31]. 

Artikeln författad av Lunardi m.fl [32] inleds med att beskriva problematiken av det 

globala avfallet från solceller som år 2016 uppnådde 250 000 ton och det mesta av 

avfallet går idag i deponi. Den exponentiella ökning av installation av solceller gör 

att det förväntas öka avsevärt i framtiden och därför finns det ett stort behov för ut-

veckling av slutförvar med återvinning av solcellerna då avfallet kommer fortsätta att 

öka med samma takt menar författarna. I fallstudien utgörs en LCA av 1 kg material 

från mono- och polykristallina kiselsolceller, där de jämför olika slutscenarier för 

dessa typer av moduler. De olika scenarierna är deponi, förbränning, återanvänd-

ning och återvinning (med mekaniska, termiska och kemiska processer). Där påver-

kan på människors hälsa samt ekosystem beräknas.  

Resultatet av [32] visar att återvinningsprocesserna har stora miljöfördelar jämfört 

med de andra scenarierna. En kombination av termiska och kemiska återvinnings-

processer har goda förutsättningar att återvinna nästan allt material i modulen. För-

fattarna ser problematiken av de giftiga ämnen som används vid kemisk återvinnings-

process, som påverkar både människors hälsa samt miljön negativt och menar att nya 

kemikalier bör tas till användning i framtida processer. Men om man använder die-

selbil som transportfordon till anläggningen är det i längre sträckor bättre att an-

vända avfallet i deponi eller förbränning istället för återvinning, detta ur ett eko-

systemperspektiv.  
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2 Teori 

2.1 Solcellen 

Solcellen är en typ av fotocell som genererar elektricitet när den blir belyst av 

elektromagnetisk strålning med tillräckligt hög frekvens, en naturlig belysningskälla 

är solljus. Detta fenomen kallas fotovoltaiska effekten och innebär att strålningens 

fotoner slår loss elektroner som vandrar i cellen, de vandrande elektronerna kan an-

vändas som elektricitet i form av likström. Strömmen är proportionell mot solin-

strålningens intensitet. En typisk cell är uppbyggd med en antireflekterande belägg-

ning, ett skyddande glas, ett skikt av en n-dopad halvledare och ett skikt av en p-do-

pad halvledare som är ihopkopplade med fram- och bak kontakt, där elektronerna 

kan vandra och ge elektrisk energi till den yttre lasten. För att processen ska fungera 

behöver det finnas fria elektroner och bindningsmöjligheter i form av fria elektron-

hål som elektronerna dras till (elektron-hål-par). Se fig. 4. 

 

Figur 4 - Genomskärning av en solcell med ingående komponenter. Bilden ursprungligen från  [33]. 

Halvledaren i cellen består ofta av kisel, eftersom detta är ett vanligt förekommande 

grundämne som påträffas i både fler jord- och bergarter. En kiselatom har i sin 

grundform fyra elektroner i sitt yttersta skal, det vill säga valensskalet.  

Med dopning innebär att metallen är förbehandlad och syftet med detta är att få ett 

negativt och positivt laddat skikt (n-dopad och p-dopad), som läggs sida vid sida vil-

ket skapar en elektrisk potentialskillnad i cellen. Så tekniskt sätt har den alltid en po-

tentialskillnad, en spänning. Det n-dopade skiktet skapas genom att tillföra ett stör-

ämne, ofta fosfor till kiselstrukturen. Fosfor har fem elektroner i valensskalet vilket 

medför att en elektron förblir fri i nya strukturen. Och eftersom massan har ett 
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överskott av elektroner blir skiktet negativt laddat, och kallas därför n-dopad. För 

att skapa potentialskillnaden i cellen krävs ett positiv laddning skikt, som har fria 

elektronhål. Detta skapas genom att tillföra ett störämne med tre elektroner i va-

lensskalet, tex bor till kiselstrukturen. Detta underskott av elektroner medför att 

skiktet blir positivt laddat, och kallas därför p-dopad [34].  

2.1.1 Moduler 

En modul är en sammankoppling av ett flertal seriekopplade celler och ett flertal 

sammansatta moduler bildar en sträng, dessa strängar kan antingen seriekopplas eller 

parallellkopplas för olika utfall spänning- och strömstyrka i kretsen.  

Vid seriekoppling av modulerna summeras spänningen av varje moduls tillskott av 

spänning till kretsen, vilket gör att det går att välja den önskade spänningen utifrån 

hur många moduler man väljer att sätta i serie. Detta enligt Kirchhoffs spänningslag: 

 

 𝑈 𝑡𝑜𝑡 =  ∑𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙  [𝑉] (1) 

   

När modulerna seriekopplas blir dock kretsen känslig för partiell skuggning då end-

ast en täckt cell kan slå ut modulens effekt. Om denna modul dessutom är en del av 

en sträng påverkas alla moduler i strängen. Därför är moduler idag utrustade med så 

kallad bypass-dioder, detta används dels mellan celler i modulen och även mellan 

moduler. Denna komponent gör så att strömmen kan ledas förbi en eventuell skug-

gad cell eller modul, och på sätt inte förlora all effekt i modulen och strängen. De 

finns även fler fördelar med denna teknik då en skuggad del utan bypass får all effekt 

från omgivande celler som är i fullt solljus. Denna effektutveckling i den skuggade 

delen leder till stor värmeutveckling på liten yta, vilket ofta leder till att glaset 

spricker. Detta fenomen kallas hotspots-effekten.  

Vid parallellkoppling av modulerna summeras däremot varje moduls strömstyrka i 

kretsen. Detta enligt Kirchhoffs strömlag: 

 

 𝐼𝑡𝑜𝑡  =  𝐼1  + 𝐼2  + ⋯ + 𝐼𝑛  [𝐴] (2) 

 

Parallellkoppling bör ske inom rimliga gränser eftersom för höga strömmar bör und-

vikas, dels för att minska energiförluster och även av säkerhetsskäl. 

Det går även att använda andra typer av halvledare men den goda tillgången av kisel 

gör att den används vid 90% av alla solcellstillverkningar. Kiselcellen delas in i 
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mono- och polykristallina kiselsolceller, där monokristallina i regel har bättre verk-

ningsgrad än den polykristallina. Cellens verkningsgrad definieras som: 

 

 
 =

𝑃

𝐺 ∗ 𝐴
 

(3) 

Där: 

P = Effekt [W] 

G = Instrålningstäthet [W/m2] 

A = Area [m2] 

Denna verkningsgrad bestäms under standardtestförhållanden vilket innebär att cel-

len testas vid temperaturen 25° och instrålningstäthet 1000 W/m2. 

2.2 Solcellssystem  

För att modulerna ska kunna producera el till byggnaden krävs fler ingående kompo-

nenter, bland annat monteringsutrustning, kablar, växelriktare och elmätare. Se fig. 

5. 

 

Figur 5 - Ett solcellssystem med ingående komponenter. Bilden ursprungligen från [35]. 

Solcellerna är fastsatta i taket med ett monteringssystem, valet av detta system beror 

på takets konstruktion och material. Om taket lutar mycket monterar man ofta sol-

cellerna med klamrar på ett ramverk av aluminiumskenor som fästet på taket. På 
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flackare tak är det vanligt att montera modulerna på ballastsystem (viktade) eller in-

fästningsplattor för svagare takkonstruktioner, som limmas på taket. Det är dock 

viktigt att ta reda på att limmet som används vid monteringen fungerar bra med 

takmaterialet. Modulerna producerar likström och är sammankopplade med 

varandra i strängar och med likströmskablar till växelriktaren som konverterar lik-

ström till växelström, detta eftersom det är den typ av ström som vanligtvis används 

i samhället.  

I system bestående av mer än en sträng bör det även finnas en kopplingslåda mellan 

modulerna och växelriktaren. Kopplingslådan innehåller säkringar, överspännings-

skydd och en likströmsbrytare. Detta är viktigt för byggnadens säkerhet samt är 

nödvändig vid byte och service av växelriktaren, för att kunna stänga av strömmen 

från modulerna. Det finns växelriktare som klarar både inom- och utomhusklimat 

men har längst livslängd om de placeras inomhus i ett svalt och väl ventilerat rum. 

Den ska med fördel placeras med så kort avstånd från modulerna som möjligt, för 

att minska energiförlusterna i likströmskablarna samt minska kostnader för kablar. 

Detta är en fördel med mikroväxelriktaren, som är en liten växelriktare som place-

ras direkt på varje modul. 

Växelriktaren är hjärtat i ett solcellssystem och har även i uppgift att maximera mo-

dulernas elproduktion utifrån den aktuella solinstrålningen, ett så kallat maximum 

power point tracker-system, MPPT [36]. Växelriktaren kopplas via växelströmkabel 

till en växelströmsbrytare, undercentral och elmätare som i sin tur är kopplad till 

byggnadens elsystem och elnätet. För större system behövs vanligtvis fler växelrik-

tare. 

2.2.1 Dimensionering  

Utifrån Kirchhoffs spännings- och strömlag kan man seriekoppla systemet till önskad 

spänning och därefter parallellkoppla modulerna till önskad strömstyrka i den totala 

kretsen. Dessa åtgärder medför att man successivt kan öka maxeffekten i solcellssy-

stemet vid dimensioneringen. Detta enligt Ohms lag: 

 

 
𝑃𝑡𝑜𝑡 =  ∑ 𝑈 ∗ 𝐼  [W] 

(4) 

 

Dimensioneringen i denna studie kommer som tidigare nämnts utgå från två fall: 

Fall 1. Systemet dimensioneras till 255 kWp i syfte att ligga under gränsen för att 

eventuellt kunna nyttiggöra investeringsstödet. Systemets yta blir 1700 m2 och in-

stalleras med optimal lutningsvinkel för maximal elproduktion. 
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Fall 2. Systemets storlek dimensioneras i syfte att maximera den effektivt använd-

bara takytan som uppskattas till 8400 m2. Denna systemeffekt blir 1200 kWp och 

kommer att täcka hela denna yta och monteras med takets lutningsvinkel.  

2.2.2 Belastningen av solcellsmoduler  

För att uppskatta denna belastning av modulerna på taket tillämpas en informativ 

takguide [37] för ett viktat monteringssystem, hög takhöjd, lutningsvinkel samt 

ingen håltagning i takduken. I takguiden finnes tre fall av tyngd i det viktade monte-

ringssystemet som benämns som röd, grön och blå vikt. Där den röda har tyngst 

viktmassa och den blå har lättast viktmassa i sin utformning. Se Bilaga B fig. 1 för ett 

fotografi hur ett sådant system kan se ut, samt fig. 2 för bild på viktbenämning från 

takgiden.  

Fall 1. Uppskattas behöva ett grönt viktsystem, som väger 56 kg/modul. Detta med 

hänsyn till att modulerna har lutningsvinkel högre än takets. 

Fall 2. Uppskattas behöva ett blått viktsystem, som väger 34 kg/modul. Med hänsyn 

till att modulerna monteras med takets lutningsvinkel. 

Kraften på taket beräknas sedan med (5). 

 

 
𝐹 =  

𝑚 ∗ 𝑔

𝐴
   [𝑁/𝑚2] 

(5) 

Där: 

F = Kraft [N/m2] 

m = Massa [kg] 

g = Gravitationskonstanten [m/s2] 

A = Area [m2] 

2.3 Simuleringsprogram  

Genom användning av simuleringsprogram, i detta fall Winsun PV Version 2018 

1203 blir dimensioneringen av solcellssystemen mer exakt än om handberäkningar 

med grova uppskattningar skulle göras. Detta eftersom programmet tar hänsyn till 

den lokala platsens klimat och dess variation av strålningstyperna. Programmet opti-

merar dock inte med avseende på ekonomisk lönsamhet utan endast för att få den 

maximala elproduktionen från solcellerna.  

Winsun är framtaget av Bengt Perers i uppdrag av Högskolan i Gävle. Programmet 

tar hänsyn till variation av strålningstyperna av direkt och diffus karaktär och är en 

anisotropiskt modell. Programmet använder klimat- och solstrålningsdata som utgår 
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från Gävle [38]. Se Bilaga A för mer detaljerad information hur programmet tar hän-

syn till strålningstyperna och med vilka matematiska beräkningarna som program-

met använt.  

2.3.1 Strålning 

Solstrålningen består av tre typer av strålning som kallas direkt-, diffus- och reflekte-

rande. Där de tillsammans går under samlingsnamnet global strålning. Den direkta 

är starkast av strålningarna och får solcellen att producera mest energi. Den når ner 

till jordytan utan att sprida sig i atmosfären, dock stoppas den upp av moln, luft-

burna partiklar, fuktighet i luft och påverkas även av solhöjd [39]. Den diffusa strål-

ningen sprider sig däremot i luftmolekyler, moln, luftburna partiklar och reflekteras 

i markytan [40]. Medan den reflekterande strålningen är den strålning som åter-

speglas från en yta där den reflekterande graden beror på ytans egenskaper. Den dif-

fusa strålningen är vanligare vid högre latituder.  

2.4 Ekonomi  

2.4.1 Återbetalningstid 

Eftersom utdelning av investeringsstöd vid installation av solceller beror av storlek 

på årets subventionsbudget och antal ansökningar, är det ingen självklarhet om 

denna förmån är att tillgå. Därav kommer återbetalningstiden för system fall 1. 255 

kWp att beräknas både med (6) och utan (7) beviljat investeringsstöd. 

Återbetalningstid för system fall 2. 1200 kWp beräknas med (8) och utan (9) bevil-

jat investeringsstöd.  

Totalkostnaden innefattar ett nyckelfärdigt system. Uppdragsgivaren betalar reduce-

rad energiskatt eftersom verksamheten som bedrivs är inom tillverkningsindustrin. 

Elen som produceras kommer värderas till värdet av den inköpta elen. 

 

 Återbetalningstid fall 1 med investeringsstöd = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑘𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑠∗0,8

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛
  

[År] 

(6) 

 

 Återbetalningstid fall 1 utan investeringsstöd = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑘𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑠

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛
  

[År] 

(7) 

 

 Återbetalningstid fall 2 med investeringsstöd = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑘𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑠∗0,8+𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛
  

[År] 
 

(8) 
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 Återbetalningstid fall 2 utan investeringsstöd = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑘𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑠+𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛
  

[År] 

(9) 

 

2.4.2 LCC 

Livscykelkostnadskalkyl (LCC) är ett verktyg som används för att beräkna fram ett 

helhetspris för en vara. Detta eftersom ett lågt inköpspris för ett föremål inte behö-

ver betyda att det är den mest prisvärda i det långa loppet. Kalkylen tar hänsyn till 

den totala kostnaden för systemet med material-, installation-, underhålls-, engångs- 

och mantidskostnader för drift och underhåll [41]. Kalkylen som kommer att använ-

das är Sandviks egna och benämns Enet Steel, se Bilaga C för valda indata. Återbetal-

ningstiden för systemen kommer att beräknas utifrån denna livscykelkostnad i fall 1. 

255kWp med (10) och utan (11) investeringsstöd. Återbetalningstid för system fall 

2. 1200 kWp beräknas med (12) och utan (13) investeringsstöd.  

 

  Återbetalningstid (LCC) fall 1 med investeringsstöd = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑘𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑠∗0,8

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛
  

[År] 

(10) 

 

 Återbetalningstid (LCC) fall 1 utan investeringsstöd = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑘𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑠

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛
  

[År] 

(11) 

 

  Återbetalningstid (LCC) fall 2 med investeringsstöd = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑘𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑠∗0,8+𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛
  

[År] 

 

(12) 

  Återbetalningstid (LCC) fall 2 utan investeringsstöd = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑘𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑠+𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛
  

[År] 

(13) 
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3 Metod 

3.1 Studieobjekt  

Studieobjektet är en industribyggnad vid namn Rörverk 2012 (RV2012) som ligger 

på Sandvik AB:s industriområde, som är beläget i Sandvikens östra stadsdel. Rörver-

ket togs i drift år 2012 vilket varit i åtanke vid namngivelsen. I byggnaden bedrivs 

ett pressverk för ånggeneratorrör till kärnkraftprocesser, som görs efter kundens 

beställning med varierad dimension, längd och form. Rören böjs, slipas och behand-

las i ugnar och kontrolleras noga i flera steg. Byggnaden värms upp med närvärme 

från den intilliggande byggnadens värmecentral med ett vattenburet system samt 

med spillvärme från den interna produktionen. Den intilliggande byggnaden heter 

Rörverk 98 (RV98) och är den mörkgråa byggnaden i fig. 6.  

RV2012 har bland annat produktionsprocesser som vaccum- och blankglödnings-

ungar. Där ugnar, processer och fastighetskomponenter är uppdelade på ett flertal 

sektioner. Byggnadens totala elförbrukning var 7 GWh år 2018 med större förbruk-

ning under vintermånader och mindre under sommarmånader.  

För elmätaren på fastighetssektionen (nr 3275 i Affectus alba) ingår komponenter 

som traverser, inom- och utomhus belysning, process- och allmänventilation, el till 

drift av värmesystem samt elektrisk utrustning i husgeråd. Den totala elförbruk-

ningen för denna sektion var år 2018 ca 3 GWh.3 Byggnaden står 15° mot väst (-15° 

azimutriktning) och taket är ca 10 500 m2 + utbyggnader på västra gaveln samt på 

långsidorna, den effektivt användbara ytan uppskattas till 80% av golvytan vilket är 

8400 m2. Dessa 20% som dras av är en uppskattning av gångbryggor, brandventilat-

ion, brandluckor, ränndalar, lininfästning samt skuggning pga dessa. Taket består av 

bärplåt, stenullsisolering och takduk, samt är byggt enligt BBR:s rekommendationer 

och ska upplysningsvis hålla 2,5 faktor för snölast.4 Vilket innebär 200 kg/m2.5 Inget 

underhåll sker av taket, endast städning och översyn. Se byggnaden i fig. 6.  

 

                                                   

3 Samtal med Markus Wallin, elkraftingenjör Sandvik AB. 2019-04-15 

4 Mailkorrespondens med Tord Hedman, FM byggprojekt chef SMT. 2019-04-01 

5 Samtal med Göran Hed, universitetslektor inomhusmiljö. 2019-04-20 
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Figur 6 - Visar RV2012 från ovan (den ljusgråa byggnaden). Byggnadens koordinater är 60°37´N 
16°48´E och ca 50 m över havet. Fotografiet är tagen från en sydlig riktning sett nedifrån..Bilden är 

ursprungligenfrån Sandvik Ab:s kartportal. 

3.2 Procedur  

Inledningsvis började arbetet med en guidad rundvandring på delar av Sandvik AB:s 

industriområde samt visning av RV2012, där det berättades om byggnadens verk-

samhet och processer. Därefter inleddes en litteraturstudie ur solcellssystemets eko-

nomiska, tekniska och klimatrelaterade perspektiv. Med denna kunskapsinhämtning 

få en mer övergripande bild av tillvägagångssätt vid dimensionering av ett solcellssy-

stem, och utifrån resultat av klimatrelaterade studier få en uppfattning av systemets 

ekologiska fotavtryck. Därefter började datainsamlingen av det empiriska materialet 

samt undersökning av byggnadens fysiska förutsättningar, som behövdes vid dimens-

ionering, optimering samt rapportskrivning.  

Byggnadens elanvändning hämtades från Sandvik AB:s databas Affectus alba där data 

samlats in under varje timme under förgående år, detta för att veta byggnadens elbe-

hov. Samt inhämtning av annan nödvändig information om elnätet, elavtal samt el-

pris. 

Taket undersöktes i syfte att hitta den bäst lämpade ytan för installation av solceller, 

med hänseende till att minimera risk för skuggning, en sammanhängande yta samt 

skuggning från diverse ventilationsaggregat som är beläget på taket. Ventilationsag-

gregaten är de högre kubformade föremålen på vänster bild i figur 7, som var utsatta 

med jämna mellanrum över takets nock. Lutningsvinkeln beräknades dels med trigo-

nometriska samband av takets geometri och mättes även med vattenpass, då de gav 

liknande mätvärden (±4,7° ± 0,2°). Byggnadens koordinater och höjd över havet 

fastställdes med Google Earth. Väderstreckens orientering fastställdes med mätning 

på riktning med gradskiva, detta till (-15° ± 2°) azimutriktning. För en närmare syn 

av taket se fig. 7.  
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Figur 7 – Visar en närmare syn av taket. Där den vänstra bilden är tagen från byggnadens mitt mot 
östlig riktning och den högra bilden är tagen från byggnadens mitt mot västlig riktning. [Egen bild]. 

Därefter kunde simuleringarna påbörjas. Eftersom elproduktionen från solcellerna 

är proportionerlig mot storleken på anläggningen, genererar en solcellsanläggning 

på 10 kWp tio gånger mer elektrisk energi som en anläggning på 1 kWp. Den opti-

mala vinkeln fastställdes genom att simulera ett solcellssystem på 1 kWp, som un-

dersöktes mellan 0° till 90° med ett intervall av 1°. Därefter bestämdes systemstor-

lek och modullutningsvinkel för respektive fall och simulerades sedan i programmet 

Winsun PV. Kostnadsförslag för systemen gavs tillhanda av Gävle energi.    

Återbetalningstiden beräknades sedan genom att dividera den totala kostnaden för 

systemet med den producerade elens värde. Den producerade elens värde baserades 

på aktuellt inköpspris av el. Den beräknade återbetalningstiden utfördes i respektive 

fall samt med LCC kostnadsanalys.  

Systemets klimatpåverkan analyserades utifrån resultat av LCA-studier med växthus-

gassläpp i fokus. Solcellssystemet ersätter den annars köpta elens utsläppsfaktor, en 

uppskattning av Vattenfalls spårbara och ursprungsmärkta miljökvalitetsvärde. Dessa 

LCA-studier kommer att jämföras med detta miljökvalitetsvärde samt med den nor-

diska elmixerns utsläppsvärde.  
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4 Resultat 

4.1 Fall 1. 255 kWp  

4.1.1 Teknik 

Resultat från optimering av lutningsvinkeln visas i fig. 8, där ett system på 1 kWp 

har testats mellan 0°- 90° med ett testintervall på 1°. Den optimala vinkeln är 39°.  

 

Figur 8 – Visar resultat av simuleringarna. Energiproduktion per år för ett 1 kWp-system från 0° till 
90° med testintervall 1°. Den optimala lutningsvinkeln är 39°. 

Modulernas produktivitet testas i 0° samt vid -15° azimutriktning för att sedan jäm-

föra utbytet för respektive elproduktion, se tab. 1. 

Tabell 1 - Visar resultat av jämförelse att montera modulerna för 255 kWp med 0° respektive -15° 
azimutriktning, i elproduktion per år.  

 

 

 

Det betyder att om modulerna monteras med takets riktning, - 15 azimutriktning 

skulle den årliga energiproduktionen minska med 0,44%. Med jämförelse om de 

monteras på det optimala sättet i 0° azimutriktning. Att vinkla modulerna skulle 

maximera dess elproduktion men skulle även innebära en mer komplicerad installat-

ion samt att ökad materialåtgång till monteringsanordningen, vilket skulle resultera i 

en ökad totalkostnad för systemet. Därför väljs modulerna att monteras i -15 azim-

utriktning. Valda data vid simulering av 255 kWp och -15° azimutrikting visas i tab. 

2. 
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23 

Tabell 2 - Visar valda data i programmet Winsun PV. 

 

Det gröna fältet i fig. 9 visar den bäst lämpade ytan för detta system som är 1700m2. 

Växelriktarna placeras i ställverket (under den gula blixten i figuren), som är ett 

svalt och väl ventilerat rum. Solcellssystemet installeras därför så nära detta ställverk 

som möjligt, detta för att minska materialåtgång och effektförluster i systemet.   

 

Figur 9 – Det gröna fältet visar den bäst lämpade ytan för solcellssystemet 255 kWp. Den gula blixten 
visar var växelriktarna lämpligast installeras. Bild ursprungligen från Sandvik AB:s kartportal. 

Tabell 3 visar resultat av simulering i årlig produktion per installerad kWp samt to-

talt utbyte per år. 

Tabell 3 - Visar utbyte kWh per installerad kWp samt totalt utbyte per år, detta för 255 kWp. 

 

Resultatet av simuleringar för 255 kWp redovisas i fig. 10, där de blåa staplarna är 

månadsvis elanvändning år 2018 och de röda staplarna är elproduktionen. Den totala 

elproduktionen är 228 MWh per år och kommer att producera mindre el än elbeho-

vet sett över månad och år. Dock kommer systemet att producera ett överskott vissa 

timmar under dygnet, närmare sagt 8 kWh per år. Överskottet kommer att använ-

das internt i RV2012. Monteringen bör ske lämpligast med ett viktat system, då ta-

ket är av flackare typ och hål i takduken bör undvikas. 

Effekt [kWp] Area system [m2] Lutningsvinkel mot 
markplan [°] 

Lutningsvinkel mot 
taket [°] 

255 1700 39 34,3 

Azimutriktning [°] Albedo [-] Horisontavskärmning 
[°] 

Systemeffektivitet [-] 

-15 0,2 10 0,92 

Utbyte [kWh/kWp] Totalt utbyte [MWh/år] 

894 228 
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Figur 10 – Visar elbehov och elproduktion. De blåa staplarna är RV2012:s elanvändning under år 
2018 och de röda staplarna är den simulerade elproduktionen från solsystemet på 255 kWp med 

lutningsvinkel 39° och -15° azimutriktning. 

4.1.2 Lastpåverkan 

Se tab. 4 för värden som användes för beräkning av lastpåverkan, ekvation (5) har 

tillämpats. 

Tabell 4 -Visar värden vid beräkning av lastpåverkan 255 kWp.  

 

 

𝐹 =  
56 ∗ 1063 ∗ 9,82

10500
= 55,7  N/𝑚2 

 

Resultatet visar att belastningen på taket är 55,7 N/m2 av modulerna. 

4.1.3 Ekonomi 

Den ekonomiska återbetalningstiden beräknas med ekvation (6) och (7) med data 

från tab 5. 

Tabell 5 - Visar värden för beräkning av återbetalningstid för system 255 kWp samt specifik kostnad 
för systemet.  
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Återbetalningstid fall 1 med investeringsstöd = 
2400000∗0,8

512∗228
 = 16,4 år 

 

Återbetalningstid fall 1 utan investeringsstöd = 
2400000

512∗228
 =20,6 år 

 

Återbetalningstiden är 16,4 år med beviljat investeringsstöd och 20,6 år utan bevil-

jat investeringsstöd.  

4.1.3.1 LCC 

Den ekonomiska återbetalningstiden med resultat av LCC-kalkyl beräknas med vär-

den från tab 6 samt med ekvation (10) och (11). 

Tabell 6 - Visar värden för beräkning av återbetalningstid med LCC-kostnad för system 255 kWp samt 
specifik kostnad för systemet. 

 

 

Återbetalningstid (LCC) fall 1 med investeringsstöd = 
2631000∗0,8

512∗228
 =18,0 år 

 

Återbetalningstid (LCC) fall 1 utan investeringsstöd = 
2631000

512∗228
 =22,5 år 

 

Återbetalningstiden är 18,0 år med beviljat investeringsstöd och 22,5 år utan bevil-

jat investeringsstöd. Indata i kalkylen visas i Bilaga C. 

4.2 Fall 2. 1200 kWp  

4.2.1 Teknik 

Modulerna dimensioneras efter den uppskattade effektiva användbara takytan som är 

8400 m2 vilket ger lämplig installerad effekt på 1200 kWp. Systemet simulerades 

med indata i tab 7. 

Totalkostnad 
[miljoner kr] 

Specifik kostnad 
[kr/kWp] 

Aktuellt 
elpris 

[kr/MWh] 

Producerad el 
per år 

[MWh/år] 

Investeringsstöd 
[%] 

2,63 10 300 512 228 20 
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Tabell 7 – Visar indata vid simulering av 1200 kWp i programmet Winsun PV. 

 

Figur 11 visar den bäst lämpade yta för solcellssystemet, vilket är 8400 m2. Den gula 

blixten visar vart växelriktarna lämpligast placeras, detta i ett svalt och väl ventilerat 

rum.  

 

Figur 11 – De två gröna fälten visar den bäst lämpade ytan för systemet på 1200 kWp. Den gula 
blixten visar var växelriktarna lämpligast installeras. Bild ursprungligen från Sandvik AB:s kartportal. 

Tabell 8 visar resultat av simulering i årlig produktion per installerad kWp samt to-

talt utbyte per år. 

Tabell 8 – Visar totalt utbyte i årlig energiproduktion per installerad systemeffekt samt totalt årligt 
utbyte, 1200 kWp. 

 

Den totala elproduktionen är 886 MWh per år och kommer att producera mindre el 

än elbehovet sett över månad och år. Dock kommer systemet att producera ett 

överskott vissa timmar under dygnet, vilket är 17.5 MWh/år. Överskottet ska an-

vändas internt i RV2012. Resultatet av simuleringarna på 1200 kWp redovisas i fig 

12, där de blåa staplarna är månadsvis elanvändning år 2018 och de röda staplarna är 

elproduktionen. 

Effekt [kWp] Area system [m2] Lutningsvinkel mot 
markplan [°] 

Lutningsvinkel mot 
taket [°] 

1200 8400 ±4,7 0 

Azimutriktning [°] Albedo [-] Horisontavskärmning 
[°] 

Systemeffektivitet [-
] 

-15 0,2 10 0,92 

Utbyte [kWh/kWp] Totalt utbyte [MHh/år] 

738 886 
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Figur 12 – Visar elbehov samt elproduktion för 1200 kWp. De blå staplarna är RV2012:s 
elanvändning under år 2018 och de röda staplarna är den simulerade elproduktionen från 

solcellssystemet. 

4.2.2 Lastpåverkan 

Se tab. 9 för värden som användes för beräkning av lastpåverkan för system 1200 

kWp, ekvation (5) tillämpas. 

Tabell 9 – Visar värden som användes vid beräkning av lastpåverkan av 1200 kWp system. 

 

 

𝐹 =  
34 ∗ 5250 ∗ 9,82

10500
= 166,9  N/𝑚2 

 

Modulernas belastning på taket är 166,9 N/m2. 

4.2.3 Ekonomi 

Den ekonomiska lönsamheten beräknas med ekvation (8) och (9) samt med data från 

tab 10. 

Tabell 10 - Visar värden för beräkning av återbetalningstid för system 1200 kWp samt specifik 
kostnad. 
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kW
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r

Månad

Fall 2. 1200 kWp lutningsvinkel ± 4,7°

Takyta [m2] Antal moduler m [kg] g [m/s2] 

10 500 5250 34 9,82 

Totalkostnad 
[miljoner kr] 

Specifik 
kostnad 

[kr/kWp] 

Aktuellt 
elpris 

[kr/MWh] 

Producerad 
el per år 

[MWh/år] 

Investeringsstöd 
[miljoner kr] 

Skatt 
[öre/kWh] 

10,2 8500 512 886 1,2 34,7 
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Skatt = 0,347*886*103 = 307400 kr 

 

 Återbetalningstid fall 2 med investeringsstöd = 
10200000−1200000+307400

512∗886
 =20,5 

år 
 

 

 Återbetalningstid fall 2 utan investeringsstöd = 
10200000+307400

512∗886
 = 23,2 år  

 

Återbetalningstiden för systemet är 20,5 med beviljat bidrag och 23,2 år utan bevil-

jat bidrag. 

4.2.3.1 LCC 

Den ekonomiska återbetalningstiden med resultat av LCC-kalkyl beräknas med vär-

den från tab 11 samt med ekvation (12) och (13). 

Tabell 11 – Visar värden för beräkning av återbetalningstid med LCC-kostnad  för system 1200 kWp 
samt 28pecific kostnad för systemet. 

 

Skatt = 0,347*886*103 = 307400 kr 

 

 Återbetalningstid (LCC) fall 2 med investeringsstöd = 
11100000−1200000+307400

512∗886
 

=22,5 år 
 

 

 Återbetalningstid (LCC) fall 2 utan investeringsstöd = 
11100000+307400

512∗886
 = 25,1 år  

 

Återbetalningstiden för systemet är 22,5 och 25,1 år. Indata i LCC-kalkylen går att 

se i Bilaga C. 

4.3 Klimatpåverkan  

Resultatet i figur 13 visar LCA av mono- och polykristallina solcellsmodulers-, den 

aktuella elens- samt den nordiska elmixens miljökvalitetsvärde. Solcellsmodulerna är 

tillverkade i Kina eller Europa. Den nordiska elmixen har ett miljökvalitetsvärde av 

50 g CO2e/kWh. Vattenfall säljer el med ursprung från energikällor snarlik den 

svenskproducerad elen, därav antas 13 g CO2e/kWh användas vid beräkningen. 

 

Totalkostnad 
[miljoner kr] 

Specifik 
kostnad 

[kr/kWp] 

Aktuellt 
elpris 

[kr/MWh] 

Producerad 
el per år 

[MWh/år] 

Investeringsstöd 
[miljoner kr] 

Skatt 
[öre/kWh] 

11,1 9250 512 886 1,2 34,7 
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Figur 13 – Visar miljökvalitetsvärde för nordisk och aktuell elmix samt resultat av LCA-studier på 
mono- och polykristallina solceller från respective ursprungsland. 
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5 Diskussion  

5.1 Ekonomi 

För att en installation av solceller ska vara motiverbart krävs det att återbetalningsti-

den är så kort som möjligt. Då denna tid baseras på den producerade elens värde, 

som i denna studie uppskattats till dagens aktuella inköpspris av el, är denna upp-

skattning en intressant del att kolla närmare på. Elpriset har under de senaste åren 

gått upp och ner med stora variationer då prissättningen påverkas av yttre faktorer 

som tex kalla vintrar och vattendammarnas potential av lagrad energi. Kärnkraften 

är en av Sveriges grundenergisystem som idag producerar en jämn och tillförlitlig 

mängd energi. I takt med utfasning av denna energikälla kommer elbehovet att förli-

tas mer på vattenkraftens förmåga att balansera upp den varierande elproduktionen 

från vind och solkraft. Då dessa energikällor producerar el utifrån kapacitet baserad 

på vindhastighet och solintensitet, gör att produktionen från dessa energikällor vari-

erar kraftigt med årstiderna. Då dessa variabla energisystemens utbyggnad ökar är 

det risk för överproduktion och underproduktion.[42]  

Höga elpriser har tidigare sammanfallit med att elbehovet under en period varit 

stort eller påverkats av faktorer som snabbt stigande råvarupriser. I framtiden kom-

mer höga elpriser sammanfalla med både en period av stort elbehov och låg produkt-

ion. Pristopparna förväntas bli högre och dalarna förväntas bli lägre. Det kan även bli 

större prisskillnader mellan norra och södra Sverige, då elpriserna i norr väntas bli 

lägre än i söder. Detta beror på att elproduktionen förväntas öka i norra Sverige 

samtidigt som det förväntade elbehovet kommer att öka i södra Sverige, då det finns 

begränsningar i elnätets överföringskapacitet [42]. Detta elbehov förväntas även öka 

i takt med att bilar som idag drivs med bensin eller diesel i viss utsträckning kommer 

drivas med elmotorer. Under perioder där inköpspriset av el är höga kommer syste-

met att betalas in i snabbare takt, samt i saktare takt när inköpspriset för el är lågt.  

Det är även intressant att utreda hur återbetalningstiden påverkas om den produce-

rade elen säljs till nätet istället för att användas direkt i byggnaden, då det rör sig om 

en tillverkningsindustri med skattereducerat inköpspris av el.  

Vid strävan av en kort återbetalningstid, och med tanken att elpriserna kommer va-

rieras från låga priser vid överproduktion och höga priser vid underproduktion. Kan 

en undersökning hur implementering av ett solcellsbatteri vara till fördel, då tanken 

är att lagra den elektriska energin i batterierna när elen är som billigast att köpa in 

och använda den när elen från batteriet när den är som dyrast att köpa in. Detta lik-

nande fallstudien där författarna menar att en sådan systemkomponent kan öka lön-

samheten för ett solcellssystem, i synnerhet när det förväntas ske större variationer i 

ett mer oregelbundet elnät [18]. Man skulle även kunna tänka sig att lagra energin i 

form av värme i vattenackumulatortank, då detta rör sig om metallbearbetning med 
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värmeöverskott från höga grader i ugnar och processer är detta såklart inte första al-

ternativ.  

Resultatet visar att det är mer lönsamt att installera båda systemen med beviljat bi-

drag än utan i respektive fall. Då detta resultat styrker tidigare studier [13][18] som 

menar att ett solcellssystem är beroende av bidrag i form av subventioner för att 

vara ekonomiskt motiverbart i Sverige. Och systemet i fall 1. 255 kWp visar sig ha 

kortare återbetalningstid med beviljat bidrag i form av investeringsstödet än syste-

met i fall 2. 1200 kWp.  Kostnadsförslagen för systemen är grovt beräknade, i syn-

nerhet systemet i fall 2. 1200 kWp där återförsäljaren menar att en närmare offert 

har möjlighet att minska totalkostnaden och därmed återbetalningstiden.  

5.2 Teknik och optimering  

Monteringsanordningen är av ett fast system utan solspårningsteknik med årlig in-

ställd lutningsvinkel och placeras liggande (landscape) för att minimera påverkan av 

skuggning. Systemet i fall 1. 255 kWp har med dess högre lutningsvinkel dessutom 

bättre förutsättningar att hålla snö borta från modulens ovansida, vilket kommer att 

gynna dess produktivitet under vinterhalvåret. Denna högre lutningsvinkel ger även 

modulerna möjlighet att absorbera strålning från den snötäckta marken [24][23]. 

Den högre lutningsvinkeln i fall 1. 255 kWp har dessutom fördelar då smuts i form 

av pollen, damm och fågelavföring lättare rinner av i regnskurar än system med lägre 

lutningsvinkel [25][26]. Vilket kommer att resultera i att systemet i fall 1. 255 kWp 

kommer klara sig bättre mellan intervallen av rengöring av modulerna i jämförelse 

med systemet i fall 2. 1200 kWp. 

Systemen kommer att rengöras en gång per år för att hålla systemverkningsgraden så 

hög som möjligt, detta då det handlar om ett industriområde med viss halt av luft-

burna föroreningar i solcellernas omgivning. Växelriktarnas fördelaktiga placering 

gör att de håller länge, detta tack vare att rummet är svalt och väl ventilerat. För att 

minska effektförluster i likströmskablarna är det i fall 2. 1200 kWp en god ide att se 

över möjlighet att installera hälften av växelriktarna närmare den västra gaveln.  

Systemet i fall 1. 255 kWp kommer att belasta taket i mindre utsträckning än system 

i fall 2. 1200kWp, detta trots dess lägre lutningsvinkel. Detta baserade på uppskat-

tade värden av modulens och monteringsanordningen vikt. Däremot är system i fall 

2. 1200 kWp jämnare placerad över takets hela yta än system i fall 1. 255 kWp.  
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5.3 Klimatpåverkan  

Solcellsbranschen är under stor utveckling och det sker ständigt förbättringar inom 

både tekniken och dess ekologiska fotavtrycket. Detta kräver att studierna är av ny-

are slag och dess resultat fortfarande är relevanta, därför valdes inte artiklar äldre än 

5 år vid redovisning av resultat.  

Monteringsanordningen i fall 2. 1200 kWp ställer mindre krav på säkerheten samt 

är försedd med lättare vikter med mindre materialåtgång, vilket minskar dess kli-

matrelaterade fotavtryck. Om systemet hade förankrats i taket hade mindre material 

behövts till monteringsanordningen men hade då riskerat läckage i byggnadsskalet.  

Resultatet av studien visar att miljökvalitetsvärdet inte kommer att minska om upp-

dragsgivaren väljer att installera solceller för att ersätta den elmix de köper idag. 

Detta om solcellerna härstammar ifrån Kina eller Europa och är av mono- eller po-

lokristallina solcellsmodeller. En sådan investering hade däremot varit ett steg i rätt 

riktning vid en tänkbar avveckling av kärnkraft då samtliga förnybara resurser behö-

ver tas till kraft. Om uppdragsgivaren däremot hade köpt nordisk elmix med fossila 

bränslen hade en investering haft en positiv inverkan i både avseende på växthusgas-

utsläpp och att täcka elbehovet vid utfasning av kärnkraften.  
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6 Slutsatser 

6.1 Resultat av studien 

Studiens syfte var att utreda byggnadens potential för installation av solceller vilket 

visade sig vara god, samt att fastställa en lämplig installerad effekt, vinkel och rikt-

ning av modulerna för att först maximera elproduktion och sedan maximera takytan. 

Resultatet visar att den bäst lämpade effekten är system fall 1. 255 kWp, sett ur ett 

systemperspektiv. Detta eftersom systemet belastar byggnaden mindre samt är 

lämpligare att hantera. Större anläggningar har större risk för komponentfel samt 

kräver mer underhåll, större risk för komponentfel försämrar utbytet från solcel-

lerna. Systemet i fall 1. 255 kWp producerar även mindre mängd överskottsel vilket 

resulterar i bäst lämpad effekt för att täcka just det behovet, då driftkomponenterna 

i andra delsektioner är känsliga för övertoner.  

Återbetalningstiden för systemet i fall 1. 255 kWp är mellan 18-22,5 år och 22,5-

25,1 år för fall 2. 1200 kWp, då systemens livslängd brukar vara mellan 25-30 år är 

system i fall 2. 1200 inte lönsamt att installera.  

6.2 Utveckling 

Vid omställningen till förnybar elproduktion tillkommer komplikationer i form av 

sämre elkvalitet som skapar övertoner i elnätet. Dessa övertoner gör att frekvensen 

pendlar snabbare än vanlig takt vilket kan orsaka skada på induktiva laster. Kärnkraf-

tens och vattenkraftens arbetsuppgift är inte bara att producera el för att täcka elbe-

hovet utan även med dess stora roterande massa skapa en frekvens anpassad för det 

svenska nätet och minska risken för övertoner. En fortsatt studie skulle kunna handla 

om just detta, att studera hur elnätet kapacitet att bibehålla rätt frekvens med en 

energimix med 100% förnybar energi. 

Man skulle även kunna utveckla studien i fall 2. 1200 kWp med att undersöka po-

tentialen av utbyggnad på den västra gaveln, och möjligtvis kunna installera hälften 

av växelriktarna på den sidan av byggnaden och därmed minska energiförlusterna i 

likströmskablarna. Och göra en detaljerad mätning av byggnadens tak då en upp-

skattning av denna togs i studien.  

Skulle vara intressant att studerat växthusgasutsläpp från ett helt solcellssystem, 

dock så hittades inte tillräckligt underlag för att presentera detta på ett relevant sätt. 

Då majoriteten av LCA-studier är utförda med moduler och inte system i helhet.  

Ventilationsaggregaten på taket utsöndrar ett värmetillskott, vilket kan påverka sol-

cellsmodulernas verkningsgrad negativt under varmare månader. Värmetillskottet 

kan vara till produktionens fördel under vintertid då snön smälter och solcellerna 

nås av strålning bättre. 
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Då återbetalningstiden blir lång är det intressant att undersöka hur denna påverkats 

om den producerade elen hade sålts till elnätet istället för att användas direkt i bygg-

naden.  

6.3 Perspektiv 

Denna studie har undersökt ett solcellssystem ur ett hållbarhetsperspektiv. Då resul-

tatet av denna studie visar att ett solcellssystem mindre lönsamma att installera utan 

bidrag i högre latituder, då tillverkningsindustrier med andra förutsättningar vid in-

köpspris av el. Vilket är synd då industriområden ofta har stora takytor som kan ut-

nyttjas och ingen mark behöver tas till anspråk. Om subventionstaket varit högre än 

det är idag och garanterad att få hade möjligtvis fler företag, även inom tillverk-

ningsindustrin i en större utsträckning investerat i storskalig produktion av solkraft. 

Och därmed varit mer självförsörjda av el, en närproducerad elförbrukning minskar 

effektförlusterna i högspänningsledningarna vilket resulterar i att mindre mängd el 

totalt sett behöver produceras. Vilket är ett steg i rätt riktning mot att nå de globala 

och svenska målen för en hållbar utveckling.  

Detta förutsätts att skattebetalarna finner detta hållbart då subventionsbudgeten fi-

nansieras från statlig budget. Det hade dock snabbat på omställningen till en förny-

bar energiproduktion. För att installation av solceller ska vara mer ekonomiskt lön-

samma utan bidrag i dessa breddgrader krävs en utveckling av solcellernas effektivi-

tet. Det krävs också att solcellerna produceras energieffektivt och med förnybara 

energiresurser, för att minska utsläppen i processen. 

 

 

 



 

35 

Referenser  

[1] Solbutiken, ”Solcellens historia”. [Online]. Tillgänglig vid: 
http://solbutiken.se/solcellens-historia/. [Åtkomstdatum: 15-apr-2019]. 

 
[2] Energimyndigheten, ”Förnybart”. [Online]. Tillgänglig vid: 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/. [Åtkomstdatum: 15-apr-
2019]. 

 
[3] Nationalencyklopedin, ”solenergi - Uppslagsverk - NE.se”. [Online]. 

Tillgänglig vid: https://www-ne-
se.eu1.proxy.openathens.net/uppslagsverk/encyklopedi/lång/solenergi. 

[Åtkomstdatum: 15-apr-2019]. 
 
[4] Statistics Sweden, ”Elektricitet i Sverige”, 2018. [Online]. Tillgänglig vid: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/elektricitet-i-
sverige/. [Åtkomstdatum: 17-apr-2019]. 

 
[5] F. Löfström, ”Utsläpp av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion - 

Naturvårdsverket”. [Online]. Tillgänglig vid: 
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-
O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-el-och-fjarrvarme/. [Åtkomstdatum: 17-apr-
2019]. 

 
[6] S. Molander m.fl., ”Förnybara energikällors inverkan på de svenska 

miljömålen - Rapport 6391”, Naturvårdsverket, 2010. 

 
[7] El, ”Elanvändningen i Sverige och världen | El.se”. [Online]. Tillgänglig vid: 

https://el.se/artiklar/vilka_energikallor_anvander/. [Åtkomstdatum: 25-
maj-2019]. 

 
[8] Swedish EPA, ”Sveriges del av EU:s klimatmål - Naturvårdsverket”, 2018. 

[Online]. Tillgänglig vid: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-
klimatataganden/. [Åtkomstdatum: 17-apr-2019]. 

 
[9] Elvingson Per, ”hållbar utveckling - Uppslagsverk - NE.se”. [Online]. 

Tillgänglig vid: https://www-ne-
se.eu1.proxy.openathens.net/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hållbar-

utveckling. [Åtkomstdatum: 05-apr-2019]. 
 
[10] G. Målen, ”GLOBALA MÅLEN - Globala målen”. [Online]. Tillgänglig vid: 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/. [Åtkomstdatum: 05-apr-
2019]. 

 

[11] Sverige. Naturvårdsverket., De svenska miljömålen : en introduktion. 
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A1 

Bilaga A 

Calculation of the Performance of a PV-system in Winsun  

  

Calculate the performance of a 3kWp in Lund tilted 30° 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 
             PVb-K   

η (T, θ) = 
η(25,0)∗ [Kb(θ)∗Ib + Kd∗Id ] [1+(Tcell−25)∗α]

1000 
*A   

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 crystal-

line Silicon 

 

1. Calculate angle of incidence towards module and horizontal.  

  

Calculate angular of incidence θ and solar altitude αs.  Knowledge of δ, ω, β, γ and 

λ is needed.   

  

β = 30°. South west gives γ = 45°. Lund has latitude λ = 55.72°N and longitude  

Ll = 13.22°E.  

  

(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  



 

A2 

 

E = 229.2(0.000075+0.001868cos(B)-0.032077sin(B)-0.014615cos(2B)-

0.04089sin(2B))= -6.51 min                                              V&S-J 

4(Lst-Ll) = -7.12 min 

(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)*15° = 49.09°  V&S-L  

  

Declination: δ = 23.45sin(360(284+n)/365) = 17.91°    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) = 26.0°  

  

  

Solar altitude αs: αs = arcsin(cos(δ)cos(ω)cos(λ) + sin(δ)sin(λ))=37,2°,  

θz =90-37,2=52,8°                                                             V&S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A3 

 

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                                        V&S-E  

Diffuse radiation on modules Gd:                                   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 di-

rect 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                                              PVb-G  
 

 

 



 

A4 

 

3. Estimate temperature of module.                             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             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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B1 

Bilaga B 

 

Figur 1 - Visar monteringsättet av viktad modell. Bilden är ursprungligen från [37]. 

 

 



 

B2 

 

Figur 2 - Visar modulvikter från takguiden för moduler monterade med viktad monteringsanordning. 
Bild ursprunglingen från [37]. 

 

 

 

 

 

 



 

C1 

Bilaga C 

Visar resultat samt indata för beräkning av LCC av fall 1 och 2.  

 

Figur 1 - Visar indata I LCC-kalkyl, objektbeskrivning och investeringar. 

 

Figur 2 - Visar indata I LCC-kalkyl, drift- och underhållskostnader.  



 

C2 

 

Figur 3 - Visar indata I LCC-kalkyl, ekonomisk grunddata samt resultad LCC-kostnad. 
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