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Sammanfattning 

Denna förstudie av en eventuell solcellsinstallation på Engelhardts fastigheter i Göteborg 

redogör vilken lönsamhet solcellsinstallationen innebär, hur mycket solel som kan produceras 

samt ger Engelhardt information angående kostnader, elproduktion och ekonomiskt stöd som 

förekommer med installationen.  I rapportens bakgrund beskrivs solenergi, solceller, 

solcellssystem, stöd och bidrag i allmänhet medan resultat och diskussionsdelen jämförs olika 

leverantörer och deras nyckelfärdiga paket. 

 

Beroende på solcellspaketstorlek, dimensionering och modeller med två lutningar på taket 

jämfördes den förväntade elproduktion med hjälp av olika databaserade beräkningsprogram 

nämligen Solelekonomi 1,0 som utför beräkningar baserat på solinstrålningarna enligt 

SMHI2007och PVGIS som baseras på satellitdata och källor på solinstrålning till jordytan 

under referensperioden 1981–1990.  För att beräkna återbetalningstiden har pay-back 

metoden används. 

 

För en budget på cirka 250 000 kr kan Engelhardt installera ett paket från Solexperten med 

21,7kWp och en förväntad elproduktion på 20 900 kWh/år enligt PVGIS och 20 600 kWh/år 

enligt leverantören. Paketet innehåller 76 moduler av monokristallina solceller. Modulerna 

täcker en takyta på 125m² och ska riktas söder med en lutning mellan 10°-15° till beräkning 

användes den högst graden (15°). Den beräknade paybacktiden var 5,3 år med bidrag och 8,9 

år utan bidrag och mellan 1,5–1,7 % av Engelhardts elförbrukning kommer att täckas av 

solcellsinstallationen. Med detta sagt så är inte fullständig elförsörjning med solel syftet med 

installation utan Engelhardt vill bidra till en hållbar utveckling och med installationen av 

solcellsanläggning är de på god väg. 
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Abstract 

This report describes the possible economical profit of a solar panel installation and 

production of solar electricity as well as informing Engelhardt about eventual costs, electricity 

production and economical support that come with the installation. In the background, solar 

energy, solar cells, solar systems, support and shares are discussed generally, while the result 

and discussion compares the different suppliers and their solar packages, when talking about 

the background we refer to Engelhardts and their situation. 

 

Depending on the size of the package, position and solar cell models with different angles of 

the roof, the expected electricity production was compared by using two calculation 

programs, namely Solelekonomi 1.0 that calculated based on solar radiations according to 

SMHI2007 and PVGIS based on satellite data and on solar radiation on the earth's surface 

during the reference period 1981- 1990. The payback method was used to calculate the 

payback period. 

 

With a budget of 250 000 kr Engelhardt is able to install a package from Solexperten with 

21,7kWp with an expected electricity production of 20900 kWh/year according to PVGIS and 

20 600 kWh/year according to Solexperten. 

 The package includes 76 modules of monocrystalline solar cells. The modules cover a roof 

surface of 125m² and will be directed south with a roof angle of 10°-15° not much the 

calculation the highest angle was used. The estimated payback period is 5.9 years with 

support and 8.9 years without support and between 1.5-1.7 % of Engelhardts electricity 

consumption will be covered by the solar panel installation. Having said that, the purpose of 

this installation isn’t to find a way for Engelhard to become fully independent of buying 

electricity with their solar panels and the solar electricity produced, it’s to attribute to a 

sustainable development.
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kWh/m²/år  Kilowattimmar per kvadratmeter och år 

kWp  Kilowatt peak (Nominella effekter solcellsystem) 

 

Wp Watt peak (När modulen belyses med 1000 watt solinstrålning 

leverar den denna effekt)  
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1. Inledning 

De levnadsvillkor vi har idag påverkar miljön drastiskt vilket leder till att intresset för en 

hållbar framtid med förnybar energi har vuxit mycket under de senaste åren. Människor 

tillbringar mer tid för att hitta miljövänliga och gynnsamma lösningar som kan ersätta fossila 

bränslen och istället bidra till en mer grön och hållbar framtid med mindre utsläpp och 

produktion av solenergi är en utav dem.  

Solenergi är en förnyelsebar energikälla som till skillnad från förbränning av fossila bränslen 

inte bidrar till att öka växthuseffekten. Med hjälp utav solceller och solpaneler kan vi 

omvandla solstrålarna till el, energi och värme. Den mest effektiva och lämpliga installationen 

av solceller är på tak och fasader på olika byggnader t.ex. skolor, bostadshus och företag. 

 

Engelhardts är ett engagerat familjeföretag som startade år 1962 i Frölunda, Västra Göteborg 

där de importera, producera och distribuera ingredienser till den nordiska livsmedelsindustrin. 

Efter 50 år fokuserar företaget fortfarande på samma affärsidé med 70 anställda 300 mkr och 

god lönsamhet. 

 

Engelhardts har valt att fokusera på att effektivisera bolagets energianvändning och minska 

företagets negativa konsekvenser på miljön och siktar därmed på en hållbar utveckling både 

globalt och lokalt. Därför har Engelhardts valt att göra en studie för att få en uppfattning om 

det skulle vara fördelaktigt att installera solceller då de strävar efter att bli självförsörjande på 

el. Före solcellsinstallationen undrar företaget över eventuella kostnader (vinster samt 

förluster), miljöpåverkan, tekniken och olika ekonomiska antaganden. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att framföra en förstudie om installationen av solceller samt informera 

Engelhardts om eventuella kostnader, investeringar och tekniker som förekommer i samband 

med solcellsinstallationen. 

1.2 Mål 

Målet med denna förstudie är en rapport där olika solcellsanläggningar framställs som 

företaget borde investera på och som anses som de mest lämpade. Rapporten ska även 

beskriva eventuella kostnader, hur mycket el som kommer att produceras, vilken yta på 

fastighetstaket som installationen är mest lämplig, hur elen kommer att kopplas in till fabriken 

och även svara på frågor som hur mycket ekonomisk ersättning, investeringsstöd och 

elcertifikat som företaget kan få utav staten och energimyndigheten. 

 

 1.3 Frågeställning 

 Vilket alternativ av solceller ger bäst elproduktion? 

 Vilka ytor på företaget lämpar sig bäst för installation av solpanelerna? 

 Vilka dimensioner har solpanelerna och hur mycket yta behövs till 

solcellsanläggningen på taket? 
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 Hur mycket el kan produceras med solcellsanläggningen och hur stor del av företagets 

elinköp kan ersättas? 

 Vad kostar solcellsanläggningen och vilka kostnader kommer med installationer av 

solcellsanläggningen? 

 Hur lång är payback tiden? 

 Hur mycket ersättning och stöd är tillgänglig? 

 Behöver Engelhardts bygglov inför installationen? 

 Kan Engelhardts få elcertifikat för solelsproduktionen? 

1.4 Avgränsningar 

I denna rapport har fyra leverantörers nyckelfärdiga solcellspaket på 20–22 kWp med två 

lutningsvinklar jämförts och studerats. För placeringen av solcellspanelerna har ett av tre tak 

uteslutits eftersom att företagets verksamhet inte sker där, men de två andra byggnaderna har 

jämförts för att hitta den optimala placeringen. Med hjälp av payback-metoden och 

Solelekonomi 1.0 har en ekonomisk utvärdering skett. Återbetalningstiden, 

investeringskostnaden och det årliga produktionsvärdet mm har räknats ut.  Fokus ligger 

främst på monokristallina solceller då de är väldigt lämpliga, effektiva och aktuella på 

marknaden. Taklutningen är mellan 10° och15° men till beräkningen användes den högsta 

lutningsgraden (15°). 

2. Metod 

Under ett möte med lager- och produktionschef Joakim Hansen samt- kvalitetschef Cecilia 

Bjärno på Engelhardt genomfördes en rundvandring på de olika anläggningarna för att 

undersöka potentiella tak för solcellsinstallationen, Den beståndsdel som var viktig att ta 

hänsyn till var ytans storlek, lutning, skuggning och dimension. 

 

Efter att ha valt två byggnader för installation av solcellsanläggning samlades information om 

byggnadernas riktningar, skuggningar, positioner och byggnadens takyta. Mätningen skedde 

via Göteborgs energi solkarta och ritningar från Engelhardt. Därefter jämfördes de två olika 

byggnaderna för att slutligen få fram den mest optimala byggnadsytan. 

 

Sedan påbörjades en jämförelse av de olika solceller som finns tillgängliga på marknaden.  

Litteratur om solceller och solel studerades även ingående, ex. Göran Sidéns, Förnybar energi. 

Kommunikation med Bengt Stridh har skett via hans blogg där han tar upp alla möjliga frågor 

om solceller. Stridh har sedan 2012 varit aktiv vid Mälardalens högskola som gästforskare 

inom solcellssystem. (Stridh Bengt, 2013) 

 

Därefter kontaktades energimyndigheten angående elcertifikat, investeringsbidrag, för att få 

information om hur mycket stöd och investeringsbidrag från staten som var tillgängligt för 

Engelhardt att få under eller efter solcellsinstallationen. 
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Fyra leverantörers (Svea Solar, Nordic Solar, Solcellsbyggarna och Solexperten) 

nyckelfärdiga solcellspaket på 20–22 kWp med två lutningsvinklar jämfördes och studerades, 

därefter kontaktades de olika företagen för att få ytterligare information och svar på frågor om 

t.ex. investeringsbidrag och stöd inom de olika paketen. 

 

Med hjälp av beräkningssystem som PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) 

har solelproduktionen beräknats. PVGIS beräknar solelproduktionen baserad på satellitdata 

utifrån solstrålning till jordytan under referensperioden 1981–1990 med i beräkningarna har 

man antagit att standard förlusterna är 14 %. 

 I förlusterna ingår: 

 

 Förluster på grund av temperatur och låg irradians: (med hjälp av lokala 

omgivningstemperaturer). 

 Beräknade förlusten på grund av vinkelreflektionseffekter 

 Andra förluster (kablar, inverter etc.) 

 Kombinerade PV systemförluster 

 

Inmatningsparametrar för kalkyleringsprogram PVGIS redovisas i Bilaga A  

(PVGIS. 2012) 

 

Det andra programmet som har använts till kalkylering är Solelekonomi 1,0 som till skillnad 

från PVGIS har beräknat solinstrålningar till hela Göteborg istället för en specifik plats och 

därför resulterade det i högre förluster (21 %). Inmatningsparametrar för kalkyleringsprogram 

Solelekonomi 1.0 redovisas i Bilaga B. (Solelekonomi 1.0, 2007)  

Dessa två beräkningsprogram finns tillgängliga på internet och genom data erhållet från 

beräkningar i de båda programmen har återbetalningstiden, elproduktionen, 

investeringskostnaden, årlig besparing (med och utan stöd), grund investering (med och utan 

stöd), solinstrålning och det årliga produktionsvärdet beräknats. Se resultaten för detta 

presenteras under 4. 4. 2.  

 

Sedan återstod det bara att jämföra de olika resultaten och välja det paket som var lämpligast 

för Engelhardts och deras önskemål. I denna rapport har resultatsiffrorna och kostnaderna 

avrundats till närmsta hundratal. 

3. Teori 

I följande avsnitt redovisas information om företaget Engelhardt och dess elförbrukning och 

elinköp, därnäst förklaras den bakomliggande tekniken inom solceller och solenergins 

användning och funktion och även solelens närvaro i Sverige. Sedan presenteras olika typer 

av solceller samt deras funktion och livslängd. Därefter förklaras processen där solenergi 

omvandlas till solel med hjälp av solcellsanläggningar. Viktiga parametrar att ta hänsyn till 

som t.ex. placering och skuggning förklaras och avslutningsvis presenteras bidrag och stöd 

som finns tillgängliga inför en solcellsinstallering och även åtgärder som bör göras innan 

installationen kan påbörjas. 

3.1 Engelhardt 

Engelhardt är en nordisk familjeägt tillväxt företag som tillsammans med huvudkontor 

laboratorium, provkök, produktion och lager ligger i Frölunda i västra Göteborg. 
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Engelhardt startades 1962 när Leif Ericson kom hem från USA med en ny teknik för hur 

emulgatorer ska användas i matlagningen. På den tiden tog nya idéer om snabbare, godare, 

och enklare matlagning plats i de svenska köken och på många sätt revolutionerade svenska 

matvanor. I Figur 1 visas en översikt från Engelhardts historia. (Engelhardt 2016) 

Engelhardt har vuxit och har nu blivit en av de största matleverantörerna till den svenska 

livsmedelsindustrin och idag har Engelhardt med dotterbolaget (Engelhardt A/Si Danmark) 

cirka ett 70 tal anställda. 

 

Figur 1 Översikt från Engelshardts historia.(Engelhardt, 2016) 

3.1.1 Engelhardts miljöarbete 

Engelhardt arbetar aktivt med miljöfrågor på sina anläggningar och utbildar personalen 

kontinuerligt och som producenter har de stort ansvar för att tänka nytt och finna nya 

ekologiskt hållbara vägar och idéer så att det är möjligt att producera bättre mat för lägre 

kostnad och mindre miljöpåverkan.  

Dessa certifikat nedan gör det möjligt för Engelhardt att ge pengar till odlare som arbetar med 

hållbart producerad palmolja enligt Green Palms definitioner, Engelhardt har sedan 2015 

investerat endast i grön el vilket bidrar till en hållbar utveckling. I Figur 2 visas olika 

miljömärkningar som Engelhardt har erhållit certifikat från. (Engelhardt 2016) 

 Engelhardt är sedan 2011 medlem i CSR (Corporate Social Responsibility) 

 

 All elektricitet som Engelhardt köper är grön el. (2015-09-09) 

 Engelhardt är sedan 2013 medlem i Green Palm och sedan 2015 även i 

RSPO (Supply Chain Associate) 

 

 Sedan 2014 köper Engelhardt palmcertifikat för all den palmolja samt 

palmkärnfett som ingår i de produkter som Engelhardt säljer. 

 

 Kvalitetscertifikat BRC, giltigt till 2017-01-12 

 

 Certifikat för KRAV och EU-ekologisk produktion, giltigt till 2017-02-27 

  

 Registrerade KRAV produkter, giltigt till 2017-02-27 

 

 Registrerade EU-ekologiska produkter, giltigt till 2017-02-27 

http://www.engelhardt.se/product-lists-certificates-etc/certifikat-brc---giltigt-t-2017-01-12.pdf
http://www.engelhardt.se/product-lists-certificates-etc/certifikat-brc---giltigt-t-2017-01-12.pdf
http://www.engelhardt.se/product-lists-certificates-etc/certifikat-for-krav-och-eu-ekologisk-produktion-giltigt-till-2017-02-27.pdf
http://www.engelhardt.se/product-lists-certificates-etc/lista_registrerade_produkter_krav_160122-giltigt-t-2017-02-27.pdf
http://www.engelhardt.se/product-lists-certificates-etc/lista_registrerade_produkter_eu-ekologiska_160425-giltigt-t-2017-02-27.pdf
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Figur 2 Kvalitet och Miljömärkningar som Engelhardt har erhållit certifikat från. (Engelhardt, 

2016)  

3.1.2 Engelhardts elförbrukning 

Engelhardt har Göteborgs energi som både elnätsbolag och elleverantör. Deras avtal gäller 

från och med 2015-10-01 till och med 2018-12-31. Avtalet gäller båda anläggningar vilket 

inkluderar byggnad 1vilket är huvudbyggnaden (kontor, produktion och lager samt labb) och 

byggnad 2 där det finns ett kallagerI avtalet nämns att Engelhardts köper in 1340 MWh/år 

från Göteborg Energi som de betalar ett fast elpris på 34,2 öre/kWh sedan betalar de extra för 

att få grön el från Lokalvind El(1,5öre/kWh) , Bra Miljöval(1,5öre/kWh). 

Engelhardts elförbrukning ligger på ca 75–150 MWh per månad och varierar från månad till 

månad beroende på utetemperaturen, i Figur 3 kan man se att under sommartiden sänks 

elförbrukningen till 75–90 MWh och att stiger till ca 125–150 MWh under vintertid. Enligt 

Engelhardts energikartläggning (2011) används det mesta av elförbrukningen till 

uppvärmning.  

 
Figur 3 Engelhardts årliga elförbrukning. (Göteborg Energi DinEl AB 2015) 
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Enligt Engelhardts energikartläggning från 2011-05-23 fördelas elförbrukningen i tre delar el 

användare, värmeförbrukare och värmeproduktionen. I Tabell1 visas fördelning av 

elförbrukningen under ett år. 

 

 

Tabell 1 Fördelning av elförbrukning på Engelhardt under ett år. 

(2011-05-23 Energibalans tabell (B. Engelhardt Co AB ENERGIKARTLÄGGNING)) 

 

ELANVÄNDARE  EL [MWh]  Andel [%] 

Tryckluft  173  17 

Dammsugare  52 5 

Produktionsapparater  105 10 

Belysning  320  31 

Datorer  47  4 

Kyla  94  9 

Luftavfuktare  54 5 

Pumpar 28  3 

Ventilation  82  8 

DELSUMMA  954  92 

ÖVRIGT  83 8 

SUMMA  1037  100 

VÄRMEBRUKARE VÄRME 

[MWh]  

Andel [%] 

Ventilation  253  39 

Uppvärmning  335  52 

VV  59  9 

SUMMA  647  100 

VÄRMEPRODUKTION  Värme [MWh]  Andel [%] 

Värmepump  503  86 

Elpanna  58  10 

Olja  27  5 

SUMMA  588  100 

TOTAL EL  El [MWh]  Andel [%] 

ELANVÄNDARE  954 74 

EL TILL VÄRME  248 19 

ÖVRIGT  83  6 

SUMMA  1286  100 

KÖPT EL  1309  

 

3.2 Solenergi och solel 

Den energi som jorden får från solen kallas för solenergi och kan användas till att tillverka 

elektrisk ström och även till uppvärmning. Solenergi är kostnadsfritt och är tillgänglig utan 

några utsläpp men för att omvandla solens energi till elektricitet behövs solceller som är en 

elektronisk konstruktion som fångar solens ljus och omvandlar det till el.  Detta betyder att 

man kan producera el utan några utsläpp eller någon stor miljöpåverkan under omvandlingen 

från solljus till el. Men solcellens livscykel visar att utvinningen av råvaror, tillverkningen 
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och avfallshanteringen på solcellerna leder till utsläpp, ytterligare förklaring om detta ämne 

finns under 3.4. (SVENSK SOLENERGI, 2013) 

  

3.2.1 Solel i Sverige 

Nätägare mäter hur mycket solel som matas in till elnätet men eftersom sol-elen vanligtvis 

förbrukas av den som producerar solel så mäts den inte in av nätägarna. I och med det kan 

ingen ge ett exakt mätvärde på hur mycket solel som produceras i Sverige. Det finns heller 

inte några exakta värden för antalet solcellsanläggningar som existerar i Sverige vilket 

komplicerar processen att ta reda på hur stor den svenska solelproduktionen är. Den solel som 

ändå matas in till elnätet var 0,018 % av hela elproduktionen i Sverige under 2015, men detta 

betyder inte att efterfrågan är liten. Kostnaden för nyckelfärdiga solcellsanläggningar har även 

sjunkit dramatiskt under senaste åren, sedan 2006 har priset sänkts med mer än 50 % (utan 

moms). (Bengt Stridh, 2016) Idag kostar nyckelfärdiga solcellspaketer med 20 kWp-21,7 

kWp mellan ca 210 000–240 000 kr. (Solexperten, Svea Solar, Nordic Solar och 

Solcellsbyggarna. 2016) 

  

3.3 Solceller 

En solcell är byggd utav en tunn skiva av halvledarmaterial, oftast kisel. Solcellen tillverkas 

vanligtvis som en platta med elektrisk kontakt på respektive sida. På den sidan solen kommer 

att träffa (framsidan) är den elektriska kontakten formad som ett galler vilket gör det möjligt 

för solstrålarna att nå den tunna skivan av kisel. (Solar Lab, 2016) 

Kiseln har genomgått dopning vilket betyder att det finns två kiselskikt med olika 

ledningstyper. I och med att man i det övre skiktet bytt ut kiselatomen med atomer som har 

fem valenselektroner, t.ex. fosforatomer blir det n-dopat och genom att byta en kiselatom mot 

atomer som har tre valenselektroner, t.ex. en aluminium- eller en bor atom blir det undre 

skiktet p-dopat. (Solar Lab, 2016) 

När fotoner träffar solcellen kan en av de fem valenselektronerna i det övre skiktet förflyttas 

in i det undre skiktet och fylla upp skalet. Detta leder till att det övre skiktet blir positivt 

laddat medan det undre skiktet blir negativt laddat Det sker en reaktion som 

metallkontakterna tar upp som elektricitet. Dessa plattor seriekopplas sedan till en 

solcellspanel som täcks av glas och en ram av aluminium för att nå en större spänning. Figur 4 

visar hur solcellen producerar el. (Solar Lab, 2016) 
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Figur 4 Schematisk bild på hur solcellen producerar el. (the renewable energi hub) (Solar Lab 

2016)       

 

3.4 Solcellens livscykel 

När solenergi omvandlas till solel sker inga utsläpp. Detta betyder däremot inte att solel och 

dess process är 100 % utsläppsfri utan det finns flera aspekter att beakta i bedömningen av en 

produkt och dess miljöpåverkan. Allt ifrån produktens utvinning och förädling av råvaror, 

tillverkningsprocess, driftskede och avfallshantering, med andra ord produktens livscykel, 

detta visas i Figur 5. Nedan kommer solcellens livscykel att analyseras och denna förstudie 

fokuserar mer på kristallina solceller eftersom de är vanligaste solcellstypen som förekommer 

idag. (Sidén 2009) 

 

Figur 5 Solcellens livscykelanalys. (Nilsson m.fl. 2012) 

3.4.1 Utvinning 

Utvinning och förbättring av de material som behövs till att komplettera en solcellsmodul 

orsakar förbrukning av energi och utsläpp av ämnen som har negativa miljöpåverkningar. 

En kristallin kiselbaserad solcellsmodul består i genomsnitt utav (74 %) glas, (10 %) 

aluminium, (6,5 %) plast och endast 3 % av solceller i solcellsmodulen består av zink, koppar, 
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bly, silver, m.m. och totalt utgör dessa ämnen endast3 % av hela solcellsmodulen. (Dubey, 

Jadhav, Zakirova, 2013)  

Koldioxid och svaveldioxid avges vid smältningen av glas som till största del består av 

kiseldioxid. Under tillverkningen av glas krävs stora mängder av värmeenergi.(Linzander u.å 

Råmaterialet som används för glasproduktion är i princip obegränsade då t.ex. kiseldioxiden 

finns i stora mängder i naturen i form av kvarts och sand. (Tillman& svensson 1993). 

Aluminium är den vanligaste metallen i jordskorpan, och utvinns från råvaran bauxit. Att 

torka, krossa och rensa råvaran bauxit är en energikrävande process det krävs cirka 22 000 

kWh energi per ton aluminium, under processen avges även koldioxid. 

(Nationalencyklopedin, u.å.Aluminium) 

3.4.2 Tillverkning 

Kristallina kiselbaserade solceller tillverkas av kiseldioxid som först renas i en ljusbågsugn 

där oxiden reduceras från kiseldioxiden med hjälp av kol för att producera 99 % rent kisel och 

CO2 (reningsprocessen sker flera gånger). Sedan rengörs kislet ytterligare till en kiselhalt på 

nästan 100 % (Electronic grade kisel) och i nästa steg smälts kisel för att tillverka en stor 

kiselkristall. Efter att den stora kiselkristallen har tillverkats delas kristallen i mindre skivor 

som därefter poleras med alkali eller syra och dopas med fosfor på ena sidan av skivan och 

andra sidan med aluminium eller bor-atomer. Sedan monteras de elektriska kontakterna av 

metall (oftast aluminium) på fram och baksidan av skivan och då är solcellen monterad. 

Slutligen installeras solcellerna inkapslade i moduler som täcks av en glasskiva ovanpå och en 

baksida av olika material som plast, glas, och aluminium och sedan en ram av aluminium. 

(Tillman & Svensson, 1993) 

Reningsprocessen under tillverkningen av kristallina kiselsolceller kräver stora mängder av 

energi och effekten på miljön beror på hur denna energi har producerats. Enligt olika studier 

är den beräknade energiförbrukningen från hela livscykeln för monokristallina kiselceller 

mellan 2900 MJ/ m² upp till 5300 MJ/ m². För polykristallina solceller beräknas 

energiförbrukningen ligga mellan 2700 MJ/ m² upp till 5200 MJ/ m². För solceller som 

placeras i norra Europa där solstrålningen är mellan 900–1000 kWh/ m² tar det därmed cirka 

3–3,5 år för att producera lika mycket energi som det krävdes för att tillverka 

solcellsmodulen. (Dubey, Jadhav & Zakirova, 2013) 

Utsläppen av växthusgaser vid produktion av solceller varierar och beror på hur mycket 

fossila bränslen som har använts under utvinningen och tillverkningsprocessen vilket varierar 

från land till land och detta beror på landets energi mix. Under reningsprocessen av kisel för 

tillverkning av kristallina solceller används det brandfarliga ämnet silan och under 

dopningsprocessen används fosfin och diboran som också är giftiga och kan leda till negativa 

hälsoeffekter på människor. (Dubey, Jadhav & Zakirova, 2013) 

3.4.3 Driftskede 

När solcellerna är i drift finns det en minimal risk för läckage av farliga ämnen som finns i 

solmodulerna eftersom solcellmodulerna är väl tätade. En till negativ effekt som kan 

uppkomma vid driften är att stora markytor måste tas i anspråk som kan vara besvärligt för 

omgivningen. Tak- och fasadmonterade solcellsanläggningar kräver dock ingen 

markanvändning men anläggningar kan fortfarande upplevas störande visuellt av 

omgivningen. (Dubey, Jadhav & Zakirova, 2013)  
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Det som är fördelaktigt med solcellspaneler är att omvandlingen av solenergi till elektricitet 

sker utan att ytterligare material eller ämnen konsumeras i samband med driften och 

omvandlingen och att själva solcellsmodulerna inte för med sig något oljud som skulle kunna 

störa omgivningen. (Molander, et al, 2010) 

3.4.4 Avfall 

När solcellernas produktivitet minskar och det är dags att byta ut dem kan utbytet ske utan att 

ta bort ställningen och därmed förbrukas mindre aluminium men återvinningen av själva 

solcellmodulerna är en komplicerad process. Modulerna består av många olika material och 

det skulle vara enklare om materialen i solcells-modulerna som t.ex. plast och glas kunde 

separeras och plockas isär och återvinnas, men detta kräver mer energi och leder till 

ytterligare utsläpp. (Molander, et al, 2010)  

3.5 Olika typer av solceller 

Det finns olika aspekter som skiljer de olika solcellerna åt exempelvis effektivitet 

(verkningsgrad), kostnad, livslängd och utseende. De finns olika varianter av solceller men de 

två viktigaste och återkommande typerna är kristallina kiselceller och tunnfilmssolceller, av 

de solceller som finns på marknaden idag utgör kristallint kisel 80 % och tunnfilmssolceller 

20 %.  (SVENSK SOLENERGI, 2013) 

 

3.5.1 Kristallina solceller 

Kristallina solceller är de mest vanliga och använda idag eftersom de har högre 

verkningsgrad. Dessa solceller består utav skivor av tunn kisel (ett av det vanligaste kemiska 

element som bl.a. finns i sand) som har dopats med andra grundämnen till exempel bor, fosfor 

eller aluminium. 

 

Kristallina kisel-solceller utgör grunden för polykristallina och monokristallina kiselsolceller.  

Både poly- och monokristallina solceller bör ha en livslängd på minst 25 år men 

monokristallina solceller har förmågan att fungera upp till 50 år. (Sidén 2009) 

 

Verkningsgrad: Ca 15–18 % av solenergin som träffar solcellen omvandlas till elektrisk 

ström. 

 (Sidén 2009) 

3.5.1.1 Polykristallina solceller 

Polykristallina solceller är framställd av ett flertal mindre kiselkristaller i varje solcell. 

Polykristallina solceller är de mest återkommande panelerna och har även lägst pris vilket 

beror på att tillverkningsprocessen är enklare jämfört med monokristallina solceller. (Sidén 

2009) 

 

Verkningsgrad: Kan omvandla upp till ungefär ca 15 % av solens energi till elektrisk ström, 

men verkningsgraden minskar något med åren. (Norden Solar, 2012) 
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3.5.1.2 Monokristallina solceller 

Monokristallina solceller består utav en stor kristall och har en jämn färg. På grund av att 

dessa solceller innehåller renare kisel av högsta kvalitet är tillverkningskostnaden högre för 

dessa solceller vilket gör dem dyrare än polykristallina, men monokristallina solceller kan 

uppta mer energi än polykristallina solceller. 

(Norden Solar, 2012) 

 

Verkningsgrad: Ca 15–20 % av den solenergi som träffar solcellen omvandlas till elektrisk 

ström, vilket gör den till den mest effektivaste solcellen jämfört med polykristallina-, 

tunnfilms- och grätzelsolceller. (Norden Solar, 2012) 

 

 

3.5.2 Tunnfilmssolceller 

Tunnfilmssolceller är en ganska ny typ av solcell som tillverkas genom montering av flera 

tunna skikt av ljusabsorberande material på en halvledande substans som oftast består av glas 

men även material som plast, kapton eller rostfritt stål förekommer. Solcellerna är därmed 

tunna, lätta, flexibla och det går åt mindre halvledarmaterial vilket i sin tur sänker 

tillverkningskostnaden, men de är däremot minde effektiva än kristallina solceller. (Bengt 

Stridh, 2013) 

 

Verkningsgrad: Ca 10 % av den solenergi som träffar cellen omvandlas till elektrisk ström. 

(Bengt Stridh, 2013)  

3.5.3 Grätzel solceller 

Grätzel solceller tar upp solens energi på samma sätt som växternas fotosyntes, det vill säga 

omvandlar solljus till energi. Men istället för klorofyll används nano-partiklar av titandioxid 

som har dopats med rutenium (ett rött färgämne). Ruteniums elektroner absorberar så mycket 

energi från solljuset så att elektronerna lossnar och skapar en ström mellan två elektroder och 

med hjälp av elektrolyten mellan elektroderna bildas nya elektroner till rutenium som i sin tur 

kan skapa ström. (Ny Teknik, 2006) 

 

Verkningsgrad: Kan omvandla upp till ungefär ca 8 % av solens energi till elektrisk ström. 

(Ny Teknik, 2006) 

 

3.5.4 Tandemsolceller 

Tandem solceller är uppbyggda av flera lager av solceller som består av olika material, 

solcellerna absorberar ljus med olika våglängder vilket betyder att om det första lagret inte tar 

upp solljuset kan nästa lager absorbera det och därmed kan en större del av solenergin 

användas. (Soitec, 2013) 

 

Verkningsgrad: Tandem solceller har slagit rekord i omvandling av koncentrerat ljus till el. 

De kan omvandla upp till hela 40 %. De är dock väldigt dyra och används i rymdfarkoster och 
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koncentrerade solcellsanläggningar som är placerade på soliga platser så som Italien, 

Sydafrika och Frankrike m.m.  (Fraunhofer, 2014)      

 

3.5.5 Jämförelse av olika solcellstyper 

För att hitta den optimala solcellstypen har tunnfilmssolceller, monokristallina solceller och 

polykristallina solceller jämförts nedan i Tabell 2. Dessa tre solcellstyper valdes eftersom att 

solcellernas pris och verkningsgrad är lämpliga för Engelhardt, solcellstyperna är även 

aktuella och tillgängliga på marknaden. 

Tabell 2 Sammanställning av olika solcellernas nack- och fördelar. 

Solceller Nackdelar Fördelar 

Tunnfilms 

Solceller 

 

 10% verkningsgrad 

 Tenderar att brytas 

sönder vilket är orsaken 

till varför de kommer 

med kortare garanti. 

 Tar mycket utrymme och 

har mindre 

verkningsgrad vilket 

tyder på låg 

energiproduktion per 

kvadratmeter. 

 

 Går att massproducera enkelt vilket gör 

att de har låga kostnader. 

 Materialet möjliggör flexibla solpaneler 

som kan läggas på ojämna ytor eller 

rullas ut. 

 Hög effektivitet vid molnigt väder. 

 Höga temperaturer och skuggning har 

mindre påverkan på 

solcellesproduktion. 

Monokristallina 

solceller 
 Har högre kvalitet på 

kislet vilket gör dem 

dyrare. 

 Kan enklare skadas vid 

kraftig vind, storm eller 

föremål som kan förstöra 

solcellspanelen eller 

orsaka strömavbrott. 

 Processen som används 

för att producera 

solcellerna orsakar mer 

utsläpp. 

 Har högre verkningsgrad eftersom de är 

gjorda utav kisel av högsta kvalitet som 

använder mer av solenergin och 

omvandlar 15–20 % mer av solens 

energi till el. 

 Eftersom monokristallina solceller har 

hög verkningsgrad tar det upp ett 

mindre utrymme och mindre antal 

paneler behövs. 

 Producerar fyra gånger mer el än 

tunnfilms solpaneler. 

Polykristallina 

solceller 
 Behöver större yta för att 

kunna producera samma 

elkraft som erhålls från 

monokristallina 

solpaneler. 

 Ca 15% verkningsgrad 

 Finns ett stort utbud av paneler och 

tillverkare att välja emellan. 

 Är billigare för att det innehåller 

mindre kiselhalt jämfört med 

monokristallina 

 Det är enklare att installera och 

producerar mindre kiselavfall jämfört 

med monokristallina solceller  
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3.6 Nätkoppling 

Genom att montera solceller på olika tak, fasader m.m. så tillvaratas solinstrålningen och kan 

därmed omvandlas till solel, men en solcell ger för låg spänning ca 0,5volt och är känslig för 

fukt. Så för att uppnå en lämplig spänning seriekopplas solceller i en seriemodul vilket visas i 

Figur 6 och för att solcellsanläggningen ska vara som mest effektiv sammankopplas flera 

moduler, sedan seriekopplas de till strängar som därefter parallellkopplas ihop i en 

kopplingslådatill en likström (12V) som sedan omvandlas till växelström (ca 240 V) via en 

växelriktare. Vid system med flera strängar det är viktigt att förhindra effektsänkning om ett 

fel uppstår på en sträng därför ses det till att varje sträng har en spärrdiod. I kopplingslådan 

finns säkringar, överspänningsskydd och spärrdioder. Figur 8 (Svensk Solenergi, 2013). 

 

 

Figur 6 Bild på solceller på en modul (Solcellforum, 2016) 

3.6.1 DC-brytare 

För att frånkoppla strömmen till växelriktare t.ex. vid service på anläggningen kan en DC-

brytare (likströmsbrytare) placeras som ansluter kopplingslådan till en inverter (växelriktare) 

som sedan kopplas in till elnätet t.ex. in i ett vanligt elsystem i en byggnad. Detta förenklar 

processen och minskar risken att arbeta under spänning. (SolEl-programmet, 2010) 
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Figur 7 DC-brytare. (Solcellforum, 2013) 

3.6.2 AC-brytare 

Enligt svensk lag och av samma anledning som installation av DC- brytaren före 

växelriktaren ska en AC- brytare installeras efter växelriktaren så att nätägaren alltid ska ha 

möjlighet att slå ifrån spänningen.  (SolEl-programmet, 2010) 

 

Figur 8 Överst på bilden visas två växelriktare, i mitten finns DC-brytaren och längst ner till 

höger ligger AC-brytare. (Energibanken AB) 

3.6.3 Elmätare 

För att mäta den elproduktionen som ska överföras till elnätet måste en mätare installeras som 

ska registrera överskottsproduktion av el och elproduktionen som ska säljas till el-

handelsbolaget. Valet av mätaren beror på storleken på anläggningen och elnätsanslutningen. 

Elmätaren mäter den el som passerar i en mätpunkt i elnätet. I ett solcellssystem ska det 

finnas en växelriktare som innehåller en mätare som registrerar elproduktionen och därmed 

behöver man inte installera en elmätare separat.  I Figur 9 visas en bild på ett solcellsystem. 

(SolEl-programmet, 2010)  
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Figur 9 Schematisk bild på ett solcellssystem. (SolEl-Programmet) 

3.7 Placering av solceller 

Den mest gynnsamma placeringen i Sverige (och Europa) är att placera solfångarna och 

solcellerna riktandes mot söder med en lutning på 30-50º mot horisontalplanet, med mindre 

lutning under sommaren t.ex. 30º får man mer solljus och med större lutning under hösten och 

våren t.ex. 50º upptas mer solljus därmed större verkningsgrad. (Svensk Solenergi, 2013) 

 

3.7.1 Skuggor 

Innan man påbörjar en installation av en solcellsanläggning är det viktigt att studera möjliga 

skuggbildningar på den tänkta ytan. Vid kraftig skuggningen kan ström, spänning och effekt 

förloras och i och med det bör noggrann inspektion ske där möjliga objekt som kan orsaka 

skuggor undersökas. (Solar Lab, 2013)  

 

3.8. Investeringsstöd 

Sveriges regering avsatte 225 miljoner kronor under 2016 för att stödja solcellsinstallationer 

dessa pengar kan sökas av företag, offentliga organisationer och även privatpersoner till olika 

typer av nätanslutna solcellsystem, solcellsanläggningar och solel/solvärmehybridsystem. 

Från och med den första januari ligger stödnivån på 30 % till företag och 20 % till övriga 

sökande, dock är det begränsat hur mycket stöd som kan erhållas. Det högsta möjliga stödet 

per solcellsystem är 1,2 miljoner kronor och största möjliga belopp för stödberättigande 

kostnader är 37 000 kronor plus moms per installerad kW elektrisk 

toppeffekt.(Energimyndigheten, 2016) 

 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/
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3.8.1 Fördelning av solcellsstöd 

Årets stödfördelning är baserad på de län som har fått högsta ansökningar, ju fler ansökningar 

desto större summa. I tabellen nedan kan man se att Västra Götalands län har fått det största 

antal ansökningar och har därmed det högsta solcellsstödet. Västerbottens län har fått det 

lägsta stödet då de har skickat in minst antal ansökningar. Fördelningen visas i Tabell 3. 

(Energimyndigheten, 2016) 

 

Tabell 3 Årets stödfördelning till solcellsinstallationer per län. (Energimyndigheten, 2016) 

 

 

3.8.2 Rot 

Rot betyder att det är möjligt att söka avdrag eller med andra ord rotavdrag för 

solcellsinstallationer eller anläggningar som har utförts där arbetskostnaden dras av, avdraget 

är som högst 30 %. Stödet är däremot endast för privatpersoner och bostäder. För att få stödet 

eller rotavdraget ska en ansökningsblankett fyllas i som erhålls från Energimyndigheten och 

som sedan skickas in till länsstyrelsen i ditt län där det hanteras, det är ej möjligt att söka både 

investeringsstöd och rotavdrag. (Energimyndigheten, 2016) 

 

 

Fördelade medel per år och län under 2016

LÄN  Belopp (sek)

Västerbotten 695682

Norrbotten 834330

Västernorrland 968314

Gävleborg 1036618

Dalarna 1431060

Kalmar 1701510

Västmanland 1968625

Blekinge 2073183

Gotland 2178395

Örebro 2961051

Jämtland 2987342

Uppsala 4571284

Kronoberg 4658318

Värmland 5215894

Jönköping 5752562

Halland 8019355

Södermanland 9567561

Stockholm 10082877

Östergötland 10668817

Skåne 23149905

Västra Götaland 24477317

Totalt 125000000

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/
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3.9 Elcertifikat 

Elcertifikat är ett frivilligt ekonomiskt stöd som ingår i ett marknadsbaserat stödsystem där 

man gynnar elproduktion ifrån förnybara energikällor som vindkraft, vattenkraft, vissa 

biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk och som ska 

öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Certifikatet innebär att 

producenter av olika former av förnybar el får ett elcertifikat för varje megawattimme (MWh) 

el de producerar. Under 2016 höjdes kvotplikten till 23,1% då Sverige ha höga ambitionsmål 

för förnybar energi till 2030. Detta betyder att när ett företag förbrukar egenproducerad grön 

el måste företaget behålla minst 14,2 procent av de elcertifikat som den producerade 

förnybara elen gett. I Tabell 4 visas kvotplikten under 2016–2019. (Energimyndigheten, 

2016) 

 

Ansökning om elcertifikat skickas till Energimyndigheten där bland annat en timvis mätning 

på anläggningen ska finnas. 

 

Tabell 4 Kvotplikten under 2016–2019. (Göteborg energi, 2016) 

 

Beräkningsår Tidigare kvot Nuvarande kvot 

2016 14,4 % 23,1 % 

2017 15,2 % 24,7 % 

2018 16,8 % 27 % 

2019 18,1 % 29,1 % 

 

3.9.1 Bygglov 

Enligt Göteborgs kommun så krävs det inte bygglov för solfångare och solceller på en- och 

tvåbostadshus eller på komplementbyggnader till dessa hus, solcellsanläggningen måste dock 

vara monterad längs taket så att husets utseende inte påverkas. Om installationen sker på 

byggnader som inte är ett en- och två bostadshus eller om solcellsanläggningen är placerad på 

fasad krävs det alltid bygglov. (Göteborgs Stad 2016) 

4. Resultat 

4.1 Optimal solcellstyp 

I Tabell 5 har de olika solcellstyperna jämförts när det gäller deras livslängd, verkningsgrad, 

pris, utsläpp, produktion och hur mycket utrymme de tar upp. Efter att ha analyserat de olika 

alternativen är den optimala solcellstypen monokristallina solceller då de har den högsta 

verkningsgraden vilket kommer att ge mer effekt. Solcellstypen är dock dyrare än de andra 

men mer lönsam om man tar en titt på återbetalningstiden i Tabell 10 vilket är 5,2 år med 

30% stöd från staten och 8,9 år utan stöd, solcellspanelerna har även potential att fungerar bra 

på längre tid. (Norden Solar, 2012) 

 

http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov%3F/vad-kraver-bygglov%3F/!ut/p/z1/hU7NCsIwGHuaXft9nThbbxOZuA2dImz2IpvUbrA_umrBp7ceBcWcEpKQgIACRF8-GlWaZujL1umzCC4ZjQ9sRUPcb3iE21OSRbskZcc1hfxfQDgbfyBEiEE0VUfstSNIOC4Czij3HaH-bP6eD_tqxhQILW9SS03u2r2qjRmnpYceWmuJGgbVSjJJD7816mEyUHwEYeyKZyrz8AXju7i_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-16
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4.2 Placering 

Engelhardts anläggning ligger i lokalisering: 57°38'44" Nord, 11°55'27" Öst, 

Engelhardts har två byggnader, i byggnad 1 ligger det kontor och produktion samt lager på 

totalt 5370 m² och i byggnad 2 finns ett kallager med ytan 2340 m². Taken på dessa 

byggnader har en lutning på 15°. En satellitbild på hela Engelhardts anläggning redovisas i 

Bilaga C. 

 

Med hjälp av en solkarta från goteborgenergi.se och zoomverktyg kan solinstrålningen 

studeras och hur solinstrålningen fördelas över taken. Resultaten finns nedan, taket har delats 

upp i 3 olika färger som beskriver solinstrålningen för att ge mer information om den 

lämpligaste yta för solpanelerna, se Figur 10 och 11 
 

4.2.1 Byggnad 1 

Enligt solkartan i Figur 10 över byggnad 1 är det endast 52 % (2800 m²) av hela ytan (5370 

m²) som erhåller högsta nivån av solinstrålning och på resten av ytan finns det risk för 

skuggning och mindre solinstrålning. 

 

 

Figur 10 Solinstrålningen på byggnad 1 enligt solkartan på Göteborg energi. (Göteborg Energi 

Solkarta, 2016) 
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4.2.2 Byggnad 2 
 

Efter att ha studerat de olika taken på Engelhardt är resultatet att byggnad 2 som ligger i 57° 

38'40 " Nord, 11° 55'31 " Öst, med sydriktning azimut på 0° (azimut anger vilket väderstreck 

modulerna är monterade, söder = 0°, öster = -90°, och väst = +90° exempelvis) 

har de bästa förutsättningarna då 100 % av takytan (2340 m²) upptar den högsta nivån av 

solinstrålningar vilket visas i Figur 11. 

 

Figur 11 Solinstrålningen på byggnad 2 enligt solkartan på Göteborg energi. (Göteborg Energi 

Solkarta, 2016) 

Byggnad 1 har en sydlig riktning och en ojämn yta med risk för skuggning vilket orsakar att 

mindre el produceras. Byggnad 2 har en sydlig riktning och en lämpligare yta då ytan var 

jämn vilket gör plats för fler solcellspaneler och ingen risk för att vatten eller smuts som 

samlas. 100 % av takytan upptar den högsta nivån av solinstrålningar med ingen risk för 

skuggning, nästan dubbelt så mycket som byggnad 1 vilket betyder att byggnad 2 kommer att 

bidra till mer elproduktion. Båda har en sydlig riktning vilket bidrar till maximal effekt. 

 

4.3 Dimensionering på solpanelsinstallation Solpanelernas kan monteras på taket genom att 

använda två monteringsalternativ, alternativ ett ger större lutning med hjälp av ett 

monteringssystem, var vid installationskostnad tillkommer. 

Solcellspanelerna kan även placeras direkt på taket med mindre lutning det vill säga takets 

lutning och ju mindre lutning desto mindre verkningsgrad men fördelen är att det kostar 

mindre att montera panelerna på byggnaden. Solcellsinstallationen dimensionerades i denna 

förstudieför att producera 20 kWh/år vilket gäller båda alternativen. 

 

Varje modul har en drifttemperatur (operationell temperatur) på mellan -40 och +85 har 250–

285 Wp i toppeffekt, 1,65*0,99*0,04 m (höjd*bredd*djup) i storlek och väger 19 kg. Antal 

moduler var mellan 70–80 st. och upptar en på yta mellan 120 till 140 m ². I tabellen nedan 

jämförs solcellspaneler från 4 olika leverantörer Nordic Solar, Solexperten, Solcellsbyggarna 

och Svea Solar, med nyckelfärdiga solcellspaket på taket som baserades på en 
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medelsolinstrålning per m² och år enligt en solkarta för norra Europa. (Nordic Solar 2016, 

Solexperten 2016, Solcellsbyggarna 2016, Svea Solar 2016)  

 

Den installerade effekten beräknas som paketstorlek X [kWp] *950 kWh vilket är den 

genomsnittliga solinstrålningen på taket. Hur mycket takytan tar upp av solinstrålningen beror 

på takets riktning, lutning och eventuell skuggning. Ett bra tak i södra Sverige ger mellan 

950-1000 kWh/år per1kWp.1kWp tar en area på ca 7 m ². 

 

Tabell 5 redovisar tekniska data för de 4 olika leverantörer Nordic Solar, Solexperten, 

Solcellsbyggarna och Svea Solar med nyckelfärdiga solcellssystem på tak, den installerade 

toppeffekten är mellan 20–22 kWp men andra variabler skiljer sig åt t.ex. pris, yta, 

verkningsgrad och antal moduler. 

Tabell 5 Jämförelse mellan de olika leverantörers paket. I Solexpertens paket förekommer 

installation av solcellssystem vilket exkluderas i Nordic Solar, Solcellsbyggarna och Svea 

Solars. (Nordic Solar 2016, Solexperten 2016, Solcellsbyggarna 2016, Svea Solar 2016) 

 

Leverantör Nordic Solar Solexperten Solcellsbyggarna Svea Solar 

Solcells moduler Et-solarP Trina solar  AS-6M30 

BLACK 
Trinasolar 

Solcellstyp Polykristallin Monokristallin Monokristallin Monokristallin 

Toppeffekt per modul 250Wp 285Wp 260Wp 285Wp 

Mått [m²] 1,64 1,65 1,64 1,65 

Vikt per modul [kg] 18.5 18,6 18,5 18,6 

Takyta [m²] 136 125 140 130 

Antal moduler [st] 80 76 80 76 

Paketstorlek 

[kWp] 

20 21,7 20,8 21,7 

Förväntad elproduktion 

[kWh/år] 

19 000 20 600 19 800 20 600 

Verkningsgrad modul 

% 

(enligt leverantören) 

15.4 16.8 15.9 17.4 

Pris [kr]  212 000  243 000  213 100  243 000 

Pris ink. Installation 

kr/kWp 
11 000 10 000 12 000 11 000 
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4.4 Elproduktion från solcellsanläggningarna 

4.4.1 Jämförelse under juni. 

I Tabell 6 redogörs skillnaden i elproduktion vid val av olika solcellspaket under juni månad 

då solinstrålningen är hög, 170 kWh/m² enligt SMHI. För att ta fram den förväntade 

elproduktionen för varje solcellspaket beräknades elproduktionen för varje solcellspaket med 

hjälp av programmen Solelekonomi 1.0 och PVGIS med 15° lutning vilket var takets lutning och 

45° lutning med ställ. Eftersom SVEA Solar och Solexperten har exakt samma parametrar har 

de lagts in i samma kolumn. 

Tabell 6 Jämförelse mellan olika leverantörers elproduktion under juni månad enligt PVGIS 

och Solelekonomi 1.0 

System  15°-20 

kWp 

Nordi

c 

Solar 

15° -20,8 kWp 

 

Solcellsbyggarn

a 

15°-21,7 

kWp 

Svea Solar 

och 

Solexperte

n 

45°- 

20 

kWp 

Nordi

c 

Solar 

45°-20,8 kWp 

 

Solcellsbyggarn

a 

45–21,7 

kWp 

Svea Solar 

och 

Solexperte

n 

PVGIS 

elproduktion 

juni [kWh] 

2900 3000 3200 2700 2800 3000 

Solelekonom

i 1,0 

elproduktion 

juni [kWh] 

3300 3500 3600 3100 3200 3400 

 

Enligt resultaten så har Svea Solar och Solexperten enligt PVGIS och Solelekonomi 1.0 

mellan 250–270 kWh mer elproduktion än Nordic Solar och mellan 130–140 kWh mer 

elproduktion än Solcellsbyggarna. Vad som var väldigt tydligt var att med mer lutning 

producerades mindre el vilket beror på solens riktning mot panelerna. Solen står olika högt 

vid olika klockslag och årstider. Under sommaren är solen högre upp och om panelerna är 

lutade kommer solljuset in i en dålig riktning mot solpanelen vilket leder till att solpanelen tar 

upp mindre solenergi. Svea Solar och Solexpertens paket på 15° lutning producerar enligt 

PVGIS och Solelekonomi 1.0 ca 220 kWh mer elproduktion än Svea Solars och Solexpertens 

paket med 45° lutning. För att få en tydligare jämförelse av de olika alternativen så beräknas 

även elproduktionen under ett helt år för de olika alternativen se 4.4.2.(PVGIS beräknar att 

solinstrålningen är mer än 1000 kWh/m2 /år och räknar med den exakta positionen medan 

Solelekonomi 1.0 beräknar med hela Göteborgs område där solinstrålningen beräknas till 950 

kWh/m2 /år). 

4.4.2 Jämförelse under ett år. 

I Tabell 7 jämförs skillnaden i elproduktion under ett år för de olika solcells-paketen. För att 

ta fram den förväntade elproduktionen för varje solcellspaket beräknades varje paket enskilt 

med hjälp av programmen Solelekonomi 1.0 och PVGIS med 15° lutning (takets lutning) och 

45° lutning med ställ. Eftersom SVEA Solar och Solexperten har exakt samma parametrar har 

de presenterats i samma kolumn.  
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PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System)  

är en webbaserad kalkylator som används för att beräkna-elproduktion från en 

solcellsanläggning. PVGIS är finansierat av EU kommissionen och utvecklad av (Join 

Research Centre) i Italien. PVGIS beräknar den förväntade solelproduktionen på en angiven 

plats och använder platsens klimat data, solinstrålning och temperatur. PVGIS tar även 

hänsyn till förluster och räknar med ett standardvärde på 14 % förluster. 

Dessa förluster varierar mellan olika anläggningar som beror på lokala väderförhållanden och 

verkningsgrad hos elektroniken och förluster som kan uppstå på grund av damm och snö på 

modulerna eller förlust i kablar, växelriktare vid transport eller skuggning.(I PVGIS anges 

olika parametrar för respektive system).  

Följande indata har använts i PVGIS för respektive system  

 Radiation database: Classic PVGIS. Databas för solinstrålning som bygger på 

markbaserade mätningar för global- och diffusstrålning på ett horisontellt plan 

och beräknat på månadsmedelvärden under perioden 1981–1990 

 PV technology: Crystalline silicon 

 Installed peak PV power: toppeffekt (kWp) för respektive system 

 Estimated system losses: 14 % (standardvärde) 

 Mounting position: Free-standing respektiv system 

 Slope: solcellsmodulernas vinkel i höjdled för respektive system 

 Azimuth: solcellsmodulernas vinkel i sidled i förhållande till söder för respektive 

system 

Den nominella effekten på solcellssystem för respektive paket redovisas i Bilaga A1 till A6. 

Tabell 7 Jämförelse mellan olika leverantörers årliga elproduktion enligt PVGIS och 

Solelekonomi 1.0. 

System  15°-20 

kWp 

Nordic 

Solar 

15° -20,8 kWp 

 

Solcellsbyggarna 

15°-21,7 
kWp 
Svea Solar 

och 

Solexperten 

45°-20 

kWp 

Nordic 

Solar 

45°-20,8 kWp 

 

Solcellsbyggarna 

45–21,7 

kWp 

Svea Solar 

och 

Solexperten 

PVGIS 

elproduktion 

 årlig 

[kWh/år] 

19 200 20 000 20 900 20 

900 

21 700 22 700 

Solelekonomi 

1,0 

Elproduktion 

 årlig 

[kWh/år] 

16 700 17 300 18 000 18 

400  

19 200  19 900  

 

Med 15° lutning har Svea Solar och Solexperten högst elproduktion enligt PVGIS och 

Solelekonomi med 1400–1700 kWh/år högre elproduktion än Nordic Solar och 700–900° 

kWh/år mer än Solcellsbyggarna. Med 45° lutning producerar Svea Solar och Solexperten 
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1500–1800 kWh/år mer än Nordic Solar och 800–1000 kWh/år mer än Solcellsbyggarna. 

Med en lutning på 45° ökar den årliga elproduktionen vilket bekräftar att solelproduktionen 

beror på solens placering och riktning mot panelerna, men även med 15° producerar Svea 

Solar och Solexperten lika mycket el som Nordic Solar gör med en lutning på 45°.  

4.4.3 Ersättning av elinköp 

I Tabell 8 redovisas procentenheterna som kommer att täcka Engelhardts elinköp med de 

olika solcellspaketens elproduktion som Nordic Solar, Solcellsbyggarna, Svea Solar och 

Solexperten. Resultatet för varje solcellspaket har beräknats individuellt med hjälp av 

programmen Solelekonomi 1.0 och PVGIS med 15° lutning vilket är takets lutning och 45° 

lutning vilket kan installeras med ställ. SVEA Solar och Solexperten har exakt samma 

parametrar och därför har paketens resultat presenterats i samma spalt. 

Tabell 8 Hur mycket av Engelhardts elinköp kommer att täckas med de olika nyckelfärdiga 

solcellspaketens elproduktion enligt PVGIS och Solelekonomi 1.0. 

System 15°-

20 

kWp 

Nordi

c 

Solar 

15° -20,8 kWp 

 

Solcellsbyggar

na 

15°-21,7 

kWp 

 

Svea Solar 

och 

Solexperte

n 

45°- 

20 

kWp 

 

Nordi

c 

Solar 

45°-20,8 kWp 

 

Solcellsbyggar

na 

45–21,7 

kWp 

 

Svea Solar 

och 

Solexperte

n 

PVGIS 

elproduktio

n 

 % årlig 

[kWh/år] 

1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 

Solelekono

mi 1,0 

elproduktio

n 

 % årlig 

[kWh/år] 

 

1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 

 

Både Svea Solar och Solexperten har ett paket på 21,7kWp och med en lutning på 15° täcker 

deras elproduktion enligt PVGIS och Solelekonomi 1.0 1,5–1,7 % av Engelhardts elinköp per 

år vilket Nordic Solars paket med en lutning på 45° också kommer att täcka och återigen är 

Svea Solar och Solexperten de mest effektiva och producerande paket. Med en lutning på 45° 

och ett paket på 21,7 kWp kommer Svea Solar och Solexpertens elproduktion enligt PVGIS 

och Solelekonomi 1.0 att täcka 0,2 % mer än Nordic Solar och 0,1 % mer än Solcellsbyggarna 

kommer att göra av Engelhardts elinköp per år 
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Engelhardt kan även använda nästan hela takytan på byggnad 2 så till installation av 

solcellspaneler. Enligt beräkningar med Solelekonomi 1.0 på hur mycket el som kan 

produceras ifall hela ytan på byggnad 2 utnyttjas. Med en yta på 2000 m² kan det produceras  

287 900 kWh/år på byggnad 2 med 1212 moduler från solexperten som var en av de mest 

produktiva. Paybacktiden med 30 % stöd är 6,2 år och 8,9 år utan stöd. Beräkningar redovisas 

i Bilaga D. 

 

4.5 Investeringskostnad 

Beroende på solcellspaketets storlek och modellen har olika investeringskostnader beräknats. 

För att få fram hur snabbt investeringen återbetalas (payback tiden) används payback 

metoden. Payback tiden för de fyra alternativen blir emellan 5–6 år med investeringsstöd och 

7-9 år utan investeringsstöd, om elproduktions tidsgaranti jämförs som är 25år ser vi att det är 

lönsam med stöd och även utan investeringsstöd.  

 

Beräkningen i Tabell 10 har skett med hjälp av följande ekvationer. 

T=G/a  

T=Payback tiden[år] 
G=Grundinvestering[kr] 
a=Avkastning[kr/år] 
 

Avkastningen eller årligt produktionsvärde beräknas med hjälp av ekvationen nedan och visas i Tabell 

9. Avkastning 

 (årligt produktionsvärde) [kr/år] =årlig elproduktion[kWh/år] *produktionsvärde[kr/kWh] 
Det totala elprisvärde (elproduktion värde) varierar från leverantör till leverantör och det ligger mellan 

ca 1,25–1,5 kr/kWh.(enligt el-avtal) 

 

Tabell 9 Det årliga produktionsvärdet för de olika paketen. 

 

System  Produktionsvärde: 

kr 

Årlig 

produktion: 

kWh  

Årligt produktionsvärde 

[kr/år] 

15° -20 kWp 

Nordic Solar 
1,5 16 700 25 000 

15° -20,8 kWp 

Solcellsbyggarna 
1,5 17 300 26 000 

15° -21,7kWp 

Svea Solar 

och Solexperten 

 

1,5 18 100 27 100 

45° -20 kWp 

Nordic Solar 

1,5 18 400 27 6000 

45° -20,8 kWp 

Solcellsbyggarna 

1,5 19 200 28 700 

45° -21,7 kWp 

 

Svea Solar och 

Solcellsbyggarna 

1,5 19 900 29 900 
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Tabell 10 Investeringskostnaden samt payback-tiden. 

Grundinvesteringen för en större anläggning kan vara mellan 10 000 och12 000 kr/kWp ink. 

Installation. 

 

 

4.6 Ersättning och stöd 

Engelhardts kan ansöka om att få 30 % i investeringsbidrag på egen hand i vissa fall kan även 

företaget som säljer solcellsystemet (Solcellsbyggarna 2016) ta hand om ansökningsprocessen 

att ansöka om investeringsbidrag då det ingår i deras solcellspaket.  

 

Ansökningsprocessen tar ungefär två år eftersom att det är många som ansöker. Det finns det 

två alternativ.(Energimyndigheten, 2016) 

System Grund 

investeri

ng [kr] 

Grund 

investeri

ng med 

stöd 30 

% [kr] 

Elprodukti

on 

[kWh/år) 

Årligt 

produktionsvä

rde [kr/år] 

Paybac

k-tid 

[år] 

Paybac

k-tid 

med 

stöd 30 

% [år] 

15° -20 kWp 
Nordic Solar 

 212 000  148 400 16 700 25 000 8,5 5,9 

15° -20,8 kWp 
Solcellsbygga

rna 

 213 100  149 200 17 300 26 000 8,2 5,7 

15° -21,7kWp 
Svea Solar 
och 

Solexperten 

 243 000  170 100 18 100 27 100 8,9 5,3 

45° -20 kWp 
Nordic Solar 

 212 000  148 400 18 400 27 600 7,7 5,4 

45° -20,8 kWp 
Solcellsbygga

rn 

 

 213 100  149 200 19 200 28 700 7,4 5,2 

45° -21,7 kWp 
Svea Solar 

och 

Solcelssbygga

rna 

 243 000  170 100 19 900 29 000 8,1 5,7 

http://www.solcellsbyggarna.se/solcellspaket-20-kw/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/investeringsstod/
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Alternativ ett: Engelhardts skickar in ansökan minst två år före den förväntade installationen 

och är därmed medvetna och säkra på om de har fått investeringsstöd. 

 

Alternativ två: Påbörja och inte fördröja installationen och söka bidraget i efterhand då det 

inte är en stor risk att ansökningen nekas på grund av den stora summa pengar som finns 

tillgängligt de kommande åren (400miljoner kronor varje år 2017-2019.) 

(Energimyndigheten, 2016) 

 

4.7 Regler när det gäller bygglov i samband med en solcellsinstallation 

Efter ett samtal med Göteborgs Stad stadsbyggnadskontor diskuterades bygglov och 

kommunens krav. Om en byggnad ska genomgå en ändring som avsevärt påverkar dess yttre 

utseende t.ex. färga om byggnader eller i detta fall när takets-täckningsmaterial ska ändras 

eftersom ett solcellssystem ska installeras och byggnaden inte är ett en- eller tvåbostadshus 

eller komplementbyggnader är bygglov ett krav. 

 

Engelhardts behöver ett bygglov vid en installation av solcellspaneler och en ansökan behöver 

skickas in. Ansökningen ska göras via en ansökningsblankett vilket kan hittas på Göteborg.se. 

Ritningar på projektet, situationsplan var anläggningen är placerad, avstånd till tomtgräns och 

närmsta byggnader och en beskrivning av projektet, alla dessa kallas för bygglovshandlingar 

och det är grundläggande att handlingar är gjorda så att Göteborgs Stad stadsbyggnadskontor 

kan behandla ärendet så fort som möjligt. (Göteborgs Stad stadsbyggnadskontor, 2016)  

 

4.8 Elcertifikat för solelsproduktion 

Beroende på de olika nyckelfärdiga solcellpaketens årliga elproduktion kommer Engelhardt 

att producera mellan 16–19 MWh per år och kan då erhålla mellan 16–19 elcertifikat. För 

varje MWh (1000 kWh) får innehavaren ett elcertifikat som under 2014 låg mellan 170–190 

kr per elcertifikat som motsvarar 17–19 öre per kWh. (Svensk Kraftmäkling. u.å.) 

5. Diskussion 

Efter en förestudie av en solcellsinvestering för Engelhardt har det kommit fram varierande 

resultat med hjälp av olika beräkningsmetoder baserade på solcellspaketens pris, elproduktion 

och investeringskostnad vilket har jämförts mellan fyra olika leverantörer av solcellspaket  

med två olika lutningsvinklar 15° vilket är takets lutning och 45° där solcellspanelerna 

installeras med ställ. 

 

För de olika produktionskalkylerna användes bl.a. PVGIS Europa (Photovoltaic Geographical 

Information System) som beräknar solelproduktionen baserad på satellitdatakällor på 

solinstrålning till jordytan. Referensperioden är 1981-1990 och därför är dessa beräkningar 

lite inaktuella eftersom att det har skett klimatförändringar de senaste 30 åren, eftersom dessa 

klimatdata inte är aktuell under den period som solcellerna är i drift. 

Enligt solkartan så erhåller endast 52 % (2800 m²) av hela takytan (5370 m²) på byggnad 1 

den högsta nivån av solinstrålning, vilket betyder att nästan hälften av takytan upptar mindre 

solinstrålning och därmed produceras mindre el ifall ett solcellssystem installeras på detta tak. 

Det finns även risk för skuggning av taket på byggnad 1 vilket kommer att försämra 

effektiviteteten ytterligare och hindra modulerna från att erhålla solinstrålning. Byggnad 2 har 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/
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en takyta på (2340 m²) där 100 % av ytan mottar högsta nivån av solinstrålning vilket 

motsvarar nästan dubbelt så mycket som byggnad 1 och taket har ingen risk för skuggning. I 

och med detta har byggnad 2 den lämpligaste ytan för installation av ett solcellssystem. 

Vid takmontage har två alternativ jämförts; att installera solcellsmodulerna liggandes på taket 

som har en lutningsvinkel mellan 10º- 15°, eller att vinkla solcellsmodulerna 45° med hjälp av 

ställ.  

Produktionskalkylen enligt PVGIS visar att en lutning på 45° ökar den årliga elproduktionen 

(mellan de olika paketen) med mellan 1700–1800 kWh/år. 

 För mer elproduktion och kortare payback-tid är den optimala lutningsvinkeln 45° men det 

finns även risk för att fåglar bygger fågelbo under ställningarna vilket är problematiskt då 

Engelhardt arbetar med matvaror och fåglar kan sprida sjukdomar. Med en lutning på 15° 

finns det ingen risk för fågelbon och därför är detta den optimala lutningsvinkeln för 

Engelhardt. Men med moduler som ligger rakt ned längs takytan (15°) finns det risk för tunga 

snölaster vilket hindrar solcellsmodulerna att ta upp solinstrålningen, därför är det väsentligt 

att sköta och rengöra panelerna. 

 Det måste även finnas ett avstånd mellan anläggningen och kanterna på minst 30cm. Ett kort 

avstånd från kanten leder till vindfång och ju fler vindlaster panelen utsätts för desto snabbare 

kommer panelen att åldras, men solcellspaket som t.ex. Solexperten har både produkt- och 

effektgaranti för panelerna. För att ha bästa möjliga installation, montering och service av 

solcellspanelerna är det lämpligt att välja den leverantören som erbjuder montering, 

handledning och garanti vilket Solexperten gör. 

Med hjälp av den tekniska analysen och beräkningar baserad på solcellspaketens pris, 

elproduktion och investeringskostnad jämfördes fyra olika leverantörer. Med 15° har Svea 

Solar och Solexperten enligt PVGIS täckt lika många procentenheter (1,7 %) av Engelhardts 

årliga elförbrukning som Nordic Solar har med en lutning på 45° lutning och enligt 

Solelekonomi 1.0 har Svea Solar och Solexperten (15°) har procentenheter (1,5 %) som täcker 

mer än Nordic Solar (45°) som täcker (1,4 %) av Engelhardts årliga elförbrukning. (Tabell 8) 

Det mest lönsamma val är att välja Solexpertens paket med paketstorlek 21,7 kWp med 

toppeffekt/modul 285 Wp. Solexperten har tar upp mindre yta och har en verkningsgrad på 

(17,4 %) med endast 76 moduler och modulerna kommer ha en lutningsvinkel på 15° (takets 

lutning). 

Med en förväntad elproduktion på 20 900 kWh/år enligt PVGIS och 20 600 kWh/år enligt 

leverantören kan Engelhardt få upp till 20 elcertifikat. Med paketet kommer montering av 

solcellsanläggningen, 10 års produktgaranti på paneler och växelriktare och 25 års 80 % 

effektgaranti på panelerna. 

Priset på nyckelfärdiga solcellspaket har fallit kraftigt. De senaste tio år har de sjunkit 50 % 

och därför kan den beräknade payback-tiden för Engelhardts solcellsanläggning förändras i 

framtiden. Priset på elcertifikat kan variera beroende på efterfrågan och elpriset när en av de 

faktorer som kan förändras över tid och påverka payback-tiden men under 2014 låg priset för 

varje elcertifikat mellan 170–190 kr. 

 Styrelsen på Engelhardt har inte fattat ett beslut kring solcellsanläggningens installation och 

budget ännu. Det finns möjlighet att priserna ändras innan beslutet fattas och en 

solcellsanläggning på Engelhardt blir verklighet. 
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Angående det statliga bidraget som kan sökas så finns det risk för att de pengar som avsatts 

för solcellsinstallationer kan ta slut och därför borde Engelhardts söka så fort som möjligt ifall 

de är intresserade att installera solcellspaneler.  

Skillnaden på elproduktion mellan beräkningarna i PVGIS och Solelekonomi 1,0 för paketen 

Nordic Solar och Solexperten med 21,7 kWp och 45° lutning var enligt PVGIS 22 700 

kWh/år men producerar enligt Solelekonomi1,0 , 19 900 kWh/år. PVGIS beräknar 

solinstrålningen mer än 1000 kWh/m2 /år och beräknar med den exakta positionen medan 

Solelekonomi 1.0 beräknar med hela Göteborgs område där solinstrålningen beräknas med 

950 kWh/m2 /år. 

 

Solpaketen i denna studie ligger på 20–21,7 kWp med en förväntad elproduktion mellan 

19000–20600 kWh/år. Då kommer payback tiden att vara 5–6 år med investeringsstöd, och 

mellan 7–9 år utan investeringsstöd. 

 

Att välja ett paket mellan 20–21,7 kWp med ett pris på 210 000–250 000 kr och en förväntad 

elproduktion på 19000–21000 kWh/år täcker mellan 1,3–1,9 % av hela Engelhardts 

elförbrukning. Om Engelhardt vill använda nästan hela takytan på byggnad 2 till installation 

av solcellspaneler skulle varje kWp kosta mellan 10000–11 000 kr och ta upp 6,56 m² utav 

ytan per kWp, Men det är inte lämpligt att använda hela takytan på byggnad 2 som är 2340 

m², utan måste utelämna 340 m² till brandluckor och gångväg. De kvarstående 2000m² skulle 

sammanlagt bli 300 kWp med ett pris på ungefär 3,35 mkr. Problemet som uppstår är att 

ingen leverantör kan ge ett exakt pris på hur mycket en förstoring av solcellsanläggningen 

kommer att kosta eftersom att de vill genomgå en rundvandring innan förstoringen och 

installationen av solcellspaketet sker. När de har undersökt anläggningen kommer 

leverantören att kunna ge ett exakt pris på förstoringen av solcellspaket, då finns det möjlighet 

att priset har höjts eller sänkts. 

 

Resultatet visar att en liten del av Engelhardts elförbrukning kommer att kunna ersättas med 

el från solcellsinstallationen, därmed är syftet med solcellsinstallation till stor del att bidra till 

företagets miljöprofilering och en hållbar utveckling 

 

6. Slutsats 

För cirka 250 000 kr kan Engelhardt installera en takanläggning via solcellsleverantören 

Solexperten som använder sig av monokristallina solceller som är placerade på 76 moduler 

som tar upp en yta på 125 m² vilket resulterar i en elproduktion på 20 900 kWh/år enligt 

PVGIS och 20 600 kWh/år enligt leverantören. Återbetalningstid med bidrag kommer att 

ligga på 5,3 år med stöd och 8,9 år utan stöd. Modulerna är lämpade att placeras på byggnad 2 

där de ska vara söderriktade och ha en lutning på 15°. Engelhardts bör söka bygglov och 

investeringsbidrag men de kan även förlita sig på leverantören för rådgivning och fri support.  

Priserna för solcellsanläggningar under de senaste åren har sjunkit stadigt på grund av stor 

efterfrågan och konkurrens mellan leverantörer är förutsättningarna för solcellsinstallering 

väldigt bra. Produktionen av solel stämmer även överens med Engelhardts policy om en 

hållbar framtid som uppmärksammar god kvalité och energiförbrukning, produktion och 

konsumtion utan utsläpp. 

 

 



29 

7. Referenser 

Baranzahi Amir. Solar Lab. 2013. Hur påverkas solcellspanelens ström, spänning och effekt 

av partiell skuggning. 

Dubey, S., Jadhav, N. & Zakirova, B. 2013. Socio-Economic and Environmental Impacts of 

Silicon Based Photovoltaic (PV) Technologies. Artikel i Energy Procedia. Volym 33, sidor 

322–334. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213000830  (Hämtad 

2016-06-20) 

Energimyndigheten. 2016. Stöd till solceller. Energimyndigheten. 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/ (Hämtad 2016-04-

23) 

Energimyndigheten. 2016. Kvotnivåer. Energimyndigheten. 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/kvotpliktig/kvotnivaer/ 

(Hämtad 2016-04-23) 

Engelhardt. 2016.  Engelhardt/Historia. http://www.engelhardt.se/sv/om/historia (Hämtad 

2016-06-24) 

Fraunhofer. 2014. New world record for solar cell efficiency at 46 percent. 1 december. 

https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-and-media/press-releases/press-releases-2014/new-

world-record-for-solar-cell-efficiency-at-46-percent (Hämtad 2016-04-21) 

Göteborg Energi. 2016. Solkartan. Göteborg Energi.  

http://www.goteborgenergi.se/Foretag/Projekt_och_etableringar/Fornyelsebar_energi/Solcelle

r/Solkartan  (Hämtad från 2016-05-12) 

Göteborgs Stad. 2016. Bygglov. http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-

planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov%3F/vad-kraver-

bygglov%3F/!ut/p/z1/hU7NCsIwGHuaXft9nThbbxOZuA2dImz2IpvUbrA_umrBp7ceBcWcE

pKQgIACRF8-

GlWaZujL1umzCC4ZjQ9sRUPcb3iE21OSRbskZcc1hfxfQDgbfyBEiEE0VUfstSNIOC4Czij

3HaH-

bP6eD_tqxhQILW9SS03u2r2qjRmnpYceWmuJGgbVSjJJD7816mEyUHwEYeyKZyrz8AXj

u7i_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-16 (Hämtad 2016-05-23) 

Karlsson-Ottosson Ulla. NyTeknik. 2006. KTH storsatsarpå nanosolceller. 24 oktober.  

http://www.nyteknik.se/energi/kth-storsatsar-br-br-pa-nanosolceller-6437464 (Hämtad 2016-

05-21) 

Molander, Sverker, Ahlborg Helene, Arvidsson, Hammar Linus, Kushnir Duncan, Wallin 

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

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6391-7.pdf?pid=3698 

(Hämtad 2016-06-20) 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213000830
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/kvotpliktig/kvotnivaer/
http://www.engelhardt.se/sv/om/historia
https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-and-media/press-releases/press-releases-2014/new-world-record-for-solar-cell-efficiency-at-46-percent
https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-and-media/press-releases/press-releases-2014/new-world-record-for-solar-cell-efficiency-at-46-percent
http://www.goteborgenergi.se/Foretag/Projekt_och_etableringar/Fornyelsebar_energi/Solceller/Solkartan
http://www.goteborgenergi.se/Foretag/Projekt_och_etableringar/Fornyelsebar_energi/Solceller/Solkartan
http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov%3F/vad-kraver-bygglov%3F/!ut/p/z1/hU7NCsIwGHuaXft9nThbbxOZuA2dImz2IpvUbrA_umrBp7ceBcWcEpKQgIACRF8-GlWaZujL1umzCC4ZjQ9sRUPcb3iE21OSRbskZcc1hfxfQDgbfyBEiEE0VUfstSNIOC4Czij3HaH-bP6eD_tqxhQILW9SS03u2r2qjRmnpYceWmuJGgbVSjJJD7816mEyUHwEYeyKZyrz8AXju7i_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-16
http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov%3F/vad-kraver-bygglov%3F/!ut/p/z1/hU7NCsIwGHuaXft9nThbbxOZuA2dImz2IpvUbrA_umrBp7ceBcWcEpKQgIACRF8-GlWaZujL1umzCC4ZjQ9sRUPcb3iE21OSRbskZcc1hfxfQDgbfyBEiEE0VUfstSNIOC4Czij3HaH-bP6eD_tqxhQILW9SS03u2r2qjRmnpYceWmuJGgbVSjJJD7816mEyUHwEYeyKZyrz8AXju7i_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-16
http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov%3F/vad-kraver-bygglov%3F/!ut/p/z1/hU7NCsIwGHuaXft9nThbbxOZuA2dImz2IpvUbrA_umrBp7ceBcWcEpKQgIACRF8-GlWaZujL1umzCC4ZjQ9sRUPcb3iE21OSRbskZcc1hfxfQDgbfyBEiEE0VUfstSNIOC4Czij3HaH-bP6eD_tqxhQILW9SS03u2r2qjRmnpYceWmuJGgbVSjJJD7816mEyUHwEYeyKZyrz8AXju7i_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-16
http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov%3F/vad-kraver-bygglov%3F/!ut/p/z1/hU7NCsIwGHuaXft9nThbbxOZuA2dImz2IpvUbrA_umrBp7ceBcWcEpKQgIACRF8-GlWaZujL1umzCC4ZjQ9sRUPcb3iE21OSRbskZcc1hfxfQDgbfyBEiEE0VUfstSNIOC4Czij3HaH-bP6eD_tqxhQILW9SS03u2r2qjRmnpYceWmuJGgbVSjJJD7816mEyUHwEYeyKZyrz8AXju7i_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-16
http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov%3F/vad-kraver-bygglov%3F/!ut/p/z1/hU7NCsIwGHuaXft9nThbbxOZuA2dImz2IpvUbrA_umrBp7ceBcWcEpKQgIACRF8-GlWaZujL1umzCC4ZjQ9sRUPcb3iE21OSRbskZcc1hfxfQDgbfyBEiEE0VUfstSNIOC4Czij3HaH-bP6eD_tqxhQILW9SS03u2r2qjRmnpYceWmuJGgbVSjJJD7816mEyUHwEYeyKZyrz8AXju7i_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-16
http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov%3F/vad-kraver-bygglov%3F/!ut/p/z1/hU7NCsIwGHuaXft9nThbbxOZuA2dImz2IpvUbrA_umrBp7ceBcWcEpKQgIACRF8-GlWaZujL1umzCC4ZjQ9sRUPcb3iE21OSRbskZcc1hfxfQDgbfyBEiEE0VUfstSNIOC4Czij3HaH-bP6eD_tqxhQILW9SS03u2r2qjRmnpYceWmuJGgbVSjJJD7816mEyUHwEYeyKZyrz8AXju7i_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-16
http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov%3F/vad-kraver-bygglov%3F/!ut/p/z1/hU7NCsIwGHuaXft9nThbbxOZuA2dImz2IpvUbrA_umrBp7ceBcWcEpKQgIACRF8-GlWaZujL1umzCC4ZjQ9sRUPcb3iE21OSRbskZcc1hfxfQDgbfyBEiEE0VUfstSNIOC4Czij3HaH-bP6eD_tqxhQILW9SS03u2r2qjRmnpYceWmuJGgbVSjJJD7816mEyUHwEYeyKZyrz8AXju7i_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-16
http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/bygglov/nar-behovs-bygglov%3F/vad-kraver-bygglov%3F/!ut/p/z1/hU7NCsIwGHuaXft9nThbbxOZuA2dImz2IpvUbrA_umrBp7ceBcWcEpKQgIACRF8-GlWaZujL1umzCC4ZjQ9sRUPcb3iE21OSRbskZcc1hfxfQDgbfyBEiEE0VUfstSNIOC4Czij3HaH-bP6eD_tqxhQILW9SS03u2r2qjRmnpYceWmuJGgbVSjJJD7816mEyUHwEYeyKZyrz8AXju7i_/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#htoc-16
http://www.nyteknik.se/energi/kth-storsatsar-br-br-pa-nanosolceller-6437464
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6391-7.pdf?pid=3698


30 

Nationalencyklopedin, u.å..Aluminium. http://www.ne.se.proxybib.miun.se/lang/aluminium 

(Hämtad 2016-06-21) 

Norden Solar.  2012. Monokristallina vs. Polykristallina. http://www.nordensolar.se/faqs-

monokristallina-vs-polykristallina-solceller/.html (Hämtad 2016-05-25) 

Nordic Solar. 2016. Solcellspaket. http://nordicsolar.se/solcellspaket/ (Hämtad 2016-04-29) 

PVGIS. 2012. PV potential estimation utility. 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe (Hämtad 2016-05-15) 

Sidén, Göran. 2014. Förnybar energi. Studentlitteratur AB. Lund 

Svensk Kraftmäkling. i.d. Elcertifikat. http://www.skm.se/elcert.php (Hämtad 2016-05-18) 

SMHI. 2008. Globalinstrålning i juni. 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-i-juni-1.3044 

(Hämtad 2016-05-25) 

Solar Lab. 2016. Solcellfakta. 

http://solarlab.se/solpanel/solcell-fakta (Hämtad 2016-04-26) 

Solcellforum. 2016. Tekniken. http://www.solcellforum.se/tekniken.html (Hämtad 2016-04-

26) 

Solcellsbyggarna. 2016. Solcellspaket. http://www.solcellsbyggarna.se/solcellspaket-20-kw/ 

(Hämtad 2016-04-29) 

Solelekonomi 1.0 2007. Beräkningsverktyg. 

http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/berakningsverktyg/ (Hämtad 2016-05-

25) 

 

SolEl-Programmet. 2010. Installationsguide Nätanslutna 

Solcellsanläggningar.http://www.solelprogrammet.se/global/installationsguide_solceller.pdf?e

pslanguage=sv (Hämtad 2016-0-22)  

Stridh Bengt. Bengts nya villablogg. 2013. Hur utvecklas verkningsgraden för 

solcellsmoduler. http://bengtsvillablogg.info/2013/06/11/hur-utvecklas-verkningsgraden-for-

solcellsmoduler/  (Hämtad 2016-05-12) 

 

Stridh Bengt. Bengts nya villablogg. 2013. Solceller – svar på vanliga frågor. 

http://bengtsvillablogg.info/2013/02/10/solceller-svar-pa-vanliga-fragor/#comment-4603 

(Hämtad 2016-05-16) 

Stridh Bengt. Bengts nya villablogg. 2013. Solel knappt 0,1 % av Sveriges elproduktion. 

http://bengtsvillablogg.info/2016/03/31/solel-knappt-01-av-sveriges-elproduktion/ (Hämtad 

2016-05-16) 

 

http://www.ne.se.proxybib.miun.se/lang/aluminium
http://www.nordensolar.se/faqs-monokristallina-vs-polykristallina-solceller/.html
http://www.nordensolar.se/faqs-monokristallina-vs-polykristallina-solceller/.html
http://nordicsolar.se/solcellspaket/
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe
http://www.skm.se/elcert.php
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-i-juni-1.3044
http://solarlab.se/solpanel/solcell-fakta
http://www.solcellforum.se/tekniken.html
http://www.solcellsbyggarna.se/solcellspaket-20-kw/
http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/berakningsverktyg/
http://www.solelprogrammet.se/global/installationsguide_solceller.pdf?epslanguage=sv
http://www.solelprogrammet.se/global/installationsguide_solceller.pdf?epslanguage=sv
http://bengtsvillablogg.info/2013/06/11/hur-utvecklas-verkningsgraden-for-solcellsmoduler/
http://bengtsvillablogg.info/2013/06/11/hur-utvecklas-verkningsgraden-for-solcellsmoduler/
http://bengtsvillablogg.info/2013/02/10/solceller-svar-pa-vanliga-fragor/#comment-4603
http://bengtsvillablogg.info/2016/03/31/solel-knappt-01-av-sveriges-elproduktion/


31 

Svensk Solenergi. 2015. Fakta om solenergi. http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-

solenergi/fragor-och-svar (Hämtad 2016-04-20) 

Svea Solar. 2016. Solcellspaket. http://www.solexperten.se/SVEA-Solar/Solcellspaket-

foretag-21,7kW (Hämtad 2016-04-29) 

Solexperten. 2016. Solcellspaket. http://www.solexperten.se/Solcellspaket-foretag-21,7kW 

(Hämtad 2016-04-29) 

Tillman, A-M. & Svensson, T. 1993. Miljökonsekvenser av ny energiteknik. 

Byggforskningsrådet. Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/fragor-och-svar
http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/fragor-och-svar
http://www.solexperten.se/SVEA-Solar/Solcellspaket-foretag-21,7kW
http://www.solexperten.se/SVEA-Solar/Solcellspaket-foretag-21,7kW
http://www.solexperten.se/Solcellspaket-foretag-21,7kW


32 

Bilagor 
 

Bilaga A: PVGIS, inmatningsparametrar för kalkyleringsprogram: 

 

PVGIS 
PVGIS som baserades på satelitdata och källor från solinstrålning på jordytan till 

referensperiod 1981–1990.   

Selectedposition: Location: 57°38'40" North, 11°55'31" East 

Radiation database: Classic PVGIS 

PV technology: Cristalline silicon 

Estmated system losses: 19.8%(summan av beräknade system förluster) 

Montering position: Free-standing (montering på taket beror på med eller utan stöd) 

Slope: optimaizeslope (beror på vilken lutning solcellerna ska ha till varje paket) 

Azimuth:0(söderut) 

Ed: Den genomsnittliga dags elproduktion från det givna systemet (kWh) 

Em: Genomsnittlig månads elproduktion från det givna systemet (kWh) 

 

Hd: Genomsnittlig daglig summan av global strålning per kvadratmeter på av modulerna i det 

givna systemet (kWh/m2) 

 

Hm: Genomsnittlig summan av global strålning per kvadratmeter emottaget av modulerna i det 

givna systemet (kWh/m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga A1: Nominell effekt för solcellssystem: 21,7 kW (kristallin kisel) 
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Solstrålning databas som används: PVGIS - CMSAF 

Nominell effekt för solcellssystem: 21,7 kW (kristallint kisel) 

Beräknade förluster på grund av temperatur och låg irradians: 8,2 % (med hjälp av lokala 

omgivningstemperaturer) 

Beräknade förlusten på grund av vinkelreflektionseffekter: 2,9 %. 

Andra förluster (kablar, inverter etc.): 10,0 %. 

Kombinerade PV systemförluster: 19,8 % 

 

Fixed system: inclination=45°, orientation=0° 

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 21.00 651 1.10 34.1 

Feb 35.90 1010 1.91 53.3 

Mar 75.50 2340 4.15 129 

Apr 93.90 2820 5.35 160 

May 95.40 2960 5.66 175 

Jun 98.50 2950 5.87 176 

Jul 93.30 2890 5.59 173 

Aug 82.40 2550 4.90 152 

Sep 68.80 2060 3.98 120 

Oct 42.50 1320 2.35 73.0 

Nov 22.40 672 1.21 36.4 

Dec 14.30 442 0.75 23.2 

Yearly average 62.1 1890 3.58 109 

Total for year 22700 1310 
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Bilaga A2: Nominell effekt för solcellssystem: 21,7 kW (kristallin kisel) 
Solstrålning databas som används: PVGIS - CMSAF 

Nominell effekt för solcellssystem: 21,7 kW (kristallint kisel) 

Beräknade förluster på grund av temperatur och låg irradians: 7,0 % (med hjälp av lokal 

omgivningstemperatur) 

Beräknade förlusten på grund av vinkelreflektionseffekter: 3,8 %. 

Andra förluster (kablar, inverter etc.): 10,0 %. 

Kombinerade PV systemförluster: 19,5 %. 

Fixed system: inclination=15°, orientation=0° 

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 12.90 401 0.71 22.0 

Feb 25.80 722 1.38 38.6 

Mar 60.70 1880 3.31 102 

Apr 86.80 2600 4.87 146 

May 98.50 3050 5.75 178 

Jun 106,00 3170 6.21 186 

Jul 98.10 3040 5.80 180 

Aug 80.30 2490 4.71 146 

Sep 59.90 1800 3.43 103 

Oct 32.50 1010 1.81 56.0 

Nov 14.60 439 0.82 24.6 

Dec 8.34 259 0.47 14.7 

Yearly average 57.2 1740 3.28 99.8 

Total for year 20900 1200 
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Bilaga A3: Nominell effekt för solcellssystem: 20,8 kW (kristallin kisel) 
Solstrålning databas som används: PVGIS - CMSAF 

Nominell effekt för solcellssystem: 20,8 kW (kristallint kisel) 

Beräknade förluster på grund av temperatur och låg irradians: 8,2 % (med hjälp av lokala 

omgivningstemperaturer) 

Beräknade förlusten på grund av vinkelreflektionseffekter: 2,9 %. 

Andra förluster (kablar, inverter etc.): 10,0 %. 

Kombinerade PV systemförluster: 19,8 %. 

 

Fixed system: inclination=45°, orientation=0° 

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 20.10 624 1.10 34.1 

Feb 34.50 965 1.91 53.3 

Mar 72.40 2240 4.15 129 

Apr 90.00 2700 5.35 160 

May 91.40 2830 5.66 175 

Jun 94.40 2830 5.87 176 

Jul 89.50 2770 5.59 173 

Aug 79.00 2450 4.90 152 

Sep 66.00 1980 3.98 120 

Oct 40.70 1260 2.35 73.0 

Nov 21.50 644 1.21 36.4 

Dec 13.70 423 0.75 23.2 

Yearly average 59.5 1810 3.58 109 

Total for year 21700 1310 
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Bilaga A4: Nominell effekt för solcellssystem: 20,8 kW (kristallin kisel) Solstrålning 

databas som används: PVGIS - CMSAF 

 

Nominell effekt för solcellssystem: 20,8 kW (kristallint kisel) 

Beräknade förluster på grund av temperatur och låg irradians: 7,0 % (med hjälp av lokala 

omgivningstemperaturer) 

Beräknade förlusten på grund av vinkelreflektionseffekter: 3,8 %. 

Andra förluster (kablar, inverter etc.): 10,0 %. 

Kombinerade PV systemförluster: 19,5 %. 

Fixed system: inclination=15°, orientation=0° 

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 12.40 384 0.71 22.0 

Feb 24.70 692 1.38 38.6 

Mar 58.20 1800 3.31 102 

Apr 83.20 2490 4.87 146 

May 94.40 2930 5.75 178 

Jun 101.00 3040 6.21 186 

Jul 94.00 2910 5.80 180 

Aug 77.00 2390 4.71 146 

Sep 57.40 1720 3.43 103 

Oct 31.10 965 1.81 56.0 

Nov 14.00 421 0.82 24.6 

Dec 8.00 248 0.47 14.7 

Yearly average 54.8 1670 3.28 99.8 

Total for year 20000 1200 
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Bilaga A5: Nominell effekt för solcellssystem: 20kW (kristallin kisel) 
Solstrålning databas som används: PVGIS - CMSAF 

 

Nominell effekt för solcellssystem: 20,0 kW (kristallint kisel) 

Beräknade förluster på grund av temperatur och låg irradians: 8,2 % (med hjälp av lokala 

omgivningstemperaturer) 

Beräknade förlusten på grund av vinkelreflektionseffekter: 2,9 %. 

Andra förluster (kablar, inverter etc.): 10,0 %. 
Kombinerade PV systemförluster: 19,8 % 
 

Fixed system: inclination=45°, orientation=0° 

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 19.40 600 1.10 34.1 

Feb 33.10 928 1.91 53.3 

Mar 69.60 2160 4.15 129 

Apr 86.60 2600 5.35 160 

May 87.90 2730 5.66 175 

Jun 90.70 2720 5.87 176 

Jul 86.00 2670 5.59 173 

Aug 75.90 2350 4.90 152 

Sep 63.40 1900 3.98 120 

Oct 39.10 1210 2.35 73.0 

Nov 20.60 619 1.21 36.4 

Dec 13.10 407 0.75 23.2 

Yearly average 57.2 1740 3.58 109 

Total for year 20900 1310 
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Bilaga A6: Nominell effekt för solcellssystem: 20kW (kristallin kisel) 
Solstrålning databas som används: PVGIS - CMSAF 

 

Nominell effekt för solcellssystem: 20,0 kW (kristallint kisel) 

Beräknade förluster på grund av temperatur och låg irradians: 7,0 % (med hjälp av lokala 

omgivningstemperaturer) 

Beräknade förlusten på grund av vinkelreflektionseffekter: 3,8 %. 

Andra förluster (kablar, inverter etc.): 10,0 %. 

Kombinerade PV systemförluster: 19,5 %. 

 

 

Fixed system: inclination=15°, orientation=0° 

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 11.90 369 0.71 22.0 

Feb 23.80 665 1.38 38.6 

Mar 56.00 1740 3.31 102 

Apr 80.00 2400 4.87 146 

May 90.70 2810 5.75 178 

Jun 97.40 2920 6.21 186 

Jul 90.40 2800 5.80 180 

Aug 74.00 2300 4.71 146 

Sep 55.20 1660 3.43 103 

Oct 29.90 928 1.81 56.0 

Nov 13.50 405 0.82 24.6 

Dec 7.69 238 0.47 14.7 

Yearly average 52.7 1600 3.28 99.8 

Total for year 19200 1200 
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Bilaga B: Solelekonomi 1.0: inmatningsparametrar för kalkyleringsprogram till alla 

solcellspaketer 

Plats: Göteborg 

Azimutvinkel: 0° 

Lutningsvinkel:(Beroende på vilken modell som studeras) 

Antal moduler:(Beroende på vilken modell som studeras) 

Modulernas toppeffekt:(Beroende på vilken modell som studeras) 

Systemets toppeffekt:(Beroende på vilken modell som studeras) 

Total area:(Beroende på vilken modell som studeras) m² 

Ränta: 3 %  

Livslängd/lånetid: 25 år  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

system  Grundinvestering 

[kr] 

Grundinvestering 

med stöd 30 % 

[kr]  

Elproduktion 

[kWh/år) 

Årlig 

produktionsvärde 

[kr/år] 

Payback 

– tid[år] 

payback-

tid 

 med 

stöd 30 

% [år] 

Årlig 

besparing [kr] 

Årlig 

besparing  

[kr]30 % 

15° -20 

kWp 

212000 148400 16672 25 007,94 8,5 5,9 12 833,23 16 485,64 

15° -

20,8 

kWp 

213100 149184 17339 26 008,26 8,2 5,7 13 769,23 17 440,94 

15° -

21,7kWp 

243000 170101 18056 27 083,6 8,9 5,3 13 128,49 17 315,02 

45° -20 

kWp 

212000 148400 18417 27 626,15 7,7 5,4 15 451,44 19 103,85 

45° -

20,8 

kWp 

213100 149184 19154 28 731,2 7,4 5,2 16 492,17 20 163,88 

45° -

21,7 

kWp 

243000 170101 19946 29 919,12 8,1 5,7 15 964,01 20 150,54 
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Bilaga C: En satelitbild på alla Engelhardts anläggningar 
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Bilaga D: Solelekonomi 1.0 rapport till solcellsinstallation på hela takytan på byggnad2  

Plats: Göteborg Azimutvinkel: 0° Lutningsvinkel: 15° Antal moduler: 1212 Modulernas 

toppeffekt: 285 Wp Systemets toppeffekt: 345420 Wp Total area: 1 999,8 m²  

Elproduktion och elanvändning Årlig produktion: 287941 kWh Performance ratio: 78 

% Normaliserad produktion: 0,83 kWh/Wp  

Månad Instrålning 
Från 

panel 
Från 

växelriktare 
Elanvändning 

Sparad 
köpt el 

Från 
elnätet 

Till 
elnätet 

 [kWh/m2] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Januari 23 7029 5694 127397 5694 121704 0 

Februari 30 9556 7740 115068 7740 107328 0 

Mars 95 31229 25295 127397 25295 102102 0 

April 159 52734 42715 123288 42715 80573 0 

Maj 146 48823 39547 127397 39547 87851 0 

Juni 171 57358 46460 123288 46460 76828 0 

Juli 124 41184 33359 127397 33359 94038 0 

Augusti 138 45721 37034 127397 37034 90363 0 

September 89 29593 23970 123288 23970 99317 0 

Oktober 61 19752 15999 127397 15999 111398 0 

November 32 10030 8125 123288 8125 115163 0 

December 8 2473 2003 127397 2003 125394 0 

Totalt 1074 355483 287941 1500000 287941 1212059 0 
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Ekonomisk utvärdering 

Modulkostnad: 3 197,5 kr Investeringsstöd: 30 %  

Total investeringskostnad: 2 712 759 kr Produktionsvärde: 1,5 kr/kWh 

Årlig utgift: 192 476,92 kr/år Årligt produktionsvärde: 43 191 1,5kr/år 

Modulkostnad: 3 197,5 kr Investeringsstöd: 0 %  

Total investeringskostnad: 3 875 370 kr Produktionsvärde: 1,5 kr/kWh 

Årlig utgift: 274 967,02 kr/år Årligt produktionsvärde: 43 191 1,5kr/år 

 

Payback tiden 

T=G/a  

T=Payback tiden[år] 

G=Grundinvestering[kr] 

a=Avkastning[kr/år] 

Avkastningen eller årligt produktionsvärde beräknas med hjälp av ekvationen nedan 

 Avkastning (årligt produktionsvärde) [kr/år] =årlig elproduktion[kWh/år] *produktionsvärde[kr/kWh] 

Det totala elprisvärde (elproduktion värde) varierar från leverantör till leverantör och det ligger mellan 

ca 1,25–1,5 kr/kWh. 

a= 287 941 (kr/år) *1,5(kr/kWh) 

a=43 191 1,5[kr/år] 

Utan 30 % 

T=3 875 370 kr/ 431 911,5kr/år 

T=8,9år 

Med 30 % 

T=2 712 759 kr*43 191 1,5kr/år 

T=6,2år 

 


