
INOM EXAMENSARBETE TEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 7,5 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2019

Återbetalningstider för solceller i 
anläggningskonstruktioner

STYRBJÖRN OLSSON

SIMON CANDLER

KTH
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
För att vi ska kunna förse Sverige och resterande delar av världen med energi på ett långsiktigt och 
hållbart sätt som tar hänsyn till de globala miljömålen krävs det att vi börjar använda mer 
förnyelsebara energikällor.  
 
Solceller och solenergi är en av dessa energikällor som har stor potential och tekniken har under de 
senaste decennierna blivit allt vanligare både i Sverige och i andra delar av världen. Allt från 
privatpersoner till företag och myndigheter gör i större och större utsträckning investeringar i 
tekniken.  
 
Med hjälp av litteraturstudier samt stöd från handledare syftar denna avhandling till att öka 
kunskapen om solceller och deras ekonomiska aspekter genom att beräkna och presentera 
återbetalningstider för solceller implementerade i anläggningskonstruktioner. I samband med detta 
kommer en grundläggande teoretisk bakgrund om solceller samt deras globala påverkan att 
presenteras för att öka förståelsen för ämnet ytterligare.  
 
På uppdrag av och i samarbete med Trafikverket har återbetalningstiden för fyra solcellsinstallationer 
i anslutning till myndighetens anläggningar undersökts. Tre av dessa är teknikhus längs med 
järnvägen utspridda i olika delar av landet där solcellsinstallationen bidrar med elektricitet till de 
tekniska komponenterna i huset. Den fjärde installationen ligger i anlutning till en vägtunnel där 
solcellesinstallationen bidrar med elektricitet till belysningen i tunneln.  
 
Resultatet av beräkningarna har gett en återbetalningstid i år för respektive installation baserat på 
diverse relevanta parametrar som påverkar elproduktionen. Vår förhoppning är att detta kan 
klargöra de ekonomiska aspekterna av solcellerna samt underlätta för Trafikverket att ta beslut om 
framtida potentiella solcellsinvesteringar i anslutning till deras anläggningar.  
  
Slutsatsen är att solcellsinstallationen i anslutning till vägnätet har den överlägset kortaste 
återbetalningstiden samt även god potential att bli ekonomiskt lukrativ. De tre installationerna i 
anslutning till teknikhusen har betydligt längre återbetalningstid och anses så småningom bli 
återbetalda men utan någon nämnvärd avkastning, om ens någon.  
 
Nyckelord: 
Solceller, Förnyelsebar energi, Återbetalningstider, Anläggningar, Klimat, Miljö, Järnväg, Vägtunnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
 
In order to provide Sweden and other countries across the globe with energy in a long-term and 
sustainable manner that accounts for our global environmental goals, we need to adopt more 
sources of renewable energy.  
 
Solar panels and other forms of solar power is one of these renewable energy sources that has a lot 
of potential and the technology has become increasingly more common in Sweden and other parts of 
the world in the latest decades. Everyone from private individuals to companies and authorities are 
increasingly making investments in the technology.  
 
With the help of our supervisors and after extensive literature studies we aim to increase the 
knowledge about solar panels and their economic aspects by calculating and presenting payback 
periods for solar panels implemented in nonbuilding structures. In conjunction with this we also aim 
to present a basic theoretical background about solar panels and their global impact to further the 
understanding of the technology even more.  
 
On behalf of, and in collaboration with Trafikverket we have examined the payback periods of four 
solar panel installations in connection to four of the authority´s nonbuilding structures.  
Three of these solar installations are applied on technical buildings that are scattered alongside the 
railway system across the country. The solar panels provide local electricity to the electrical 
components within the building. The fourth solar installation is connected to a road tunnel where it 
provides local electricity to the lights within the tunnel.  
 
The conducted calculations have resulted in a payback period for each respective solar installation 
measured in years based on various relevant factors that influence their energy production. Our 
hope is that this can clarify the economic aspects of the solar panels and be of help in potential 
future investments in solar power by Trafikverket.  
 
The conclusion is that the solar panel installation connected to the road tunnel has the shortest 
payback period by far and also has great potential to be economically lucrative by generating future 
revenue. The tree solar installations connected to the technical buildings each have a significantly 
longer payback period but are still expected to be paid back eventually. However they are not 
expected to generate a mentionable yield, if any.  
 
Keywords: 
Solar panels, Renewable energy, Payback periods, Nonbuilding structures, Climate, Environment, 
Railway, Road tunnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord  
 
Det här examensarbetet har utförts vid lärosätet Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som avslutande 
moment för Byggproduktionslinjen. Avhandlingen har verkställts på uppdrag av Trafikverket under 
vårterminen 2019. 
 
Vi vill tacka vår näringslivhsandledare Mats Andersson för det stöd och underlag han bidragit med 
under projektets gång. Vi är även tacksamma för att Trafikverket lät oss genomföra avhandlingen i 
samarbete med dem.  
 
Vi skulle avlutningsvis vilja tacka vår akademiska handledare Viktors Zilinskis som bidragit med 
värdefulla insikter och användbara källor.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

För att Sverige och resterande länder på planeten ska nå de uppsatta miljömålen att minska 
utsläppen av växthusgaser krävs en omställning till förnyelsebara energikällor. Solceller och solenergi 
är en av dessa energikällor som har stor potential och tekniken har under de senaste decennierna 
blivit allt vanligare både i Sverige och i andra delar av världen. Privatpersoner, företag och 
myndigheter gör i ökande takt investeringar i tekniken. 
  
För att Sveriges miljömål ska nås krävs det att stora myndigheter som Trafikverket belyser och provar 
på nya möjligheter i sin verksamhet. I och med detta har möjligheterna till förnyelsebar elproduktion 
som en del av redan existerande anläggningar undersökts. Bland annat i form av energieffektivisering 
med hjälp av solpaneler applicerade på teknikhus utefter järnvägen samt i anslutning till vägtunnlar. 
  
I detta examensarbete har vi på uppdrag av Trafikverket fått i uppgift att göra beräkningar på de 
ekonomiska återbetalningstiderna för ovan nämnda solcellsanläggningar för att ge en klarare bild av 
solcellernas ekonomiska aspekter.  

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med examensarbetet är att räkna ut återbetalningstider för anläggningsapplicerade solceller 
på tre teknikhus utspridda i landet samt i anslutning till en vägtunnel. Informationen kan 
förhoppningsvis underlätta för Trafikverket att ta beslut om framtida potentiella solcellsinvesteringar 
i anslutning till deras anläggningar. 
  
Frågeställningen blir således: 
Vad är återbetalningstiden för solceller applicerade på teknikhus samt i anslutning till vägtunnlar? 

1.3 Målformulering  
Målet med arbetet är att få fram tydliga återbetalningstider i år för respektive solcellsanläggning som 
beräkningarna utförs på med hänsyn till bestämda faktorer (redovisas i kapitel 6) som kan påverka 
elproduktionen. 
  
Ett delmål till detta är att klargöra de ekonomiska aspekterna för solcellsinstallationer vilket kan 
underlätta för myndigheter och företag att göra omställningen till förnyelsebar energi.  

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer inte att vara en detaljerad uppsats om solcellernas funktion ur ett tekniskt 
perspektiv. Endast grundläggande beskrivningar av solcellernas tekniska funktion samt information 
som bedöms nödvändig för att beräkna återbetalningstider kommer att presenteras. 
 
Vi kommer endast att utföra beräkningar på de anläggningar som Trafikverket äger och gett oss 
information om. Detta inkluderar endast byggnadsapplicerade (BAPV) solcellsinstallationer i 
anslutning till tre teknikhus och en vägtunnel. Andra typer av anläggningar samt 
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byggnadsintegrerade (BIPV) solceller kommer inte tas hänsyn till på grund av tids- och 
informationsbrist. 
 
Solcellers elproduktion beror på många konstant varierande faktorer vilket kan göra beräkningarna 
för återbetalningstiderna väldigt komplexa. Vi har därför valt att utföra våra beräkningar med hänsyn 
till optimala förhållanden för respektive anläggning.  
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudier 

Examensarbetet är till stor del baserat på omfattande litteraturstudier. Detta inkluderar 
internetsökningar på relevanta och trovärdiga hemsidor samt även böcker och rapporter skrivna av 
sakkunniga. 

2.2 Tidigare examensarbeten 

Tidigare utförda examensarbeten inom ämnet har varit till stor hjälp för framställandet av detta 
arbete. Från dessa har vi fått inspiration om upplägg och struktur på texten samt förslag på rubriker 
att ta upp och bra referenser och källor att använda oss av. Allt detta har effektiviserat arbetet och 
kortat ner skrivtiden avsevärt.   
 
Exempel på tidigare arbeten som legat till bakgrund för detta arbete är: 
 
”Solceller integrerade i anläggningskonstruktioner” från 2018 av Asra Bakar och Georgi Mousi (KTH 
Byggteknik och Design). Examensarbetet behandlar möjligheten att implementera 
byggnadsintegrerade solceller i transportsektorns nyproduktion och utfördes i sammarbete med 
Trafikverket. Arbetet är även inspirationskälla till vårt examensarbete då det i slutet rekommenderar 
fortsatta studier på återbetalningstider. 
 
”Solceller – för lönsam elproduktion” från 2016 av Shahad Antoan och Lina Naeem (KTH Byggteknik 
och Design). Examensarbetet behandlar återbetalningstider och lönsamhetskalkyler för 
solcellsinstallationer i anslutning till OKQ8-lokaler. Arbetet har varit till hjälp vid kalkylerna i vårt 
examensarbete. 

2.3 Handledning 

2.3.1 Näringslivshandledare 

Telefonsamtal med vår näringslivshandledare Mats Andersson från Trafikverket har varit till stor 
hjälp genom att besvara frågor som dykt upp under arbetets gång. Mats har även gett oss tillträde till 
nödvändig teknisk information om respektive solcellsanläggning som ligger till grund för 
beräkningarna av återbetalningstider. 

2.3.2 Akademiska handledare 

Samtal med vår akademiska handledare Viktors Zilinskis från KTH har varit nyttigt då vi haft frågor 
angående rapporten och rapportskrivningen. Viktors har även gett feedback under arbetets gång på 
hur vi ligger till i projektet samt om texten håller den nödvändiga kvaliteten som krävs för ett 
examensarbete.  
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3. Nulägesbeskrivning  
Nedan följer en kort beskrivning av vår uppdragsgivare Trafikverket.   

3.1 Uppdrag 

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart, 
luftfart samt byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska se till att 
transportsystemet fungerar miljövänligt, smidigt och säkert för både medborgare och näringsliv och 
göra det enkelt för människor att ta sig till jobb, skola eller andra destinationer (Trafikverket. 2017). 

3.2 Vision 

Trafikverkets vision och ledstjärna kan sammanfattas med att ”alla kommer fram smidigt, grönt och 
tryggt”. 
 
Med smidigt menas att det ska vara enkelt att resa och transportera varor för alla i hela landet. 
Transportsystemet ska vara tillförlitligt samt minimera störningar. 
 
Med grönt menas en minimal klimat- och miljöpåverkan där Trafikverket tillsammans med andra 
aktörer bidrar till ett fossilfritt transportsystem där infrastrukturen är anpassad till natur- och 
kulturmiljö. Trafikverket bidrar till ökad hälsa där folk får motion genom att gå och cykla och ingen 
blir sjuk av luftföroreningar eller buller. 
 
Med tryggt menas att säkerheten går först och prioriteras i alla delar. Ingen ska dö eller skadas 
allvarligt i trafiken och trafikmiljöerna ska upplevas trygga att använda och vistas i. Beredskap finns 
även för att skydda transportsystemet mot externa hot (Trafikverket. 2018). 

3.3 Organisation 

Trafikverket består av sex verksamhetsområden samt fyra resultatenheter. Trafikverket har även en 
internrevision (Trafikverket. 2019). Figur 1 illustrerar Trafikverkets organisation. 
  

  
Figur 1: Trafikverkets organisation (Trafikverket. 2019) 
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4. Teoretisk referensram  

4.1 Solceller och solenergi  
I takt med att det globala energibehovet ökar krävs det att vi producerar allt mer elektricitet. För att 
vi ska kunna förse oss med energi på ett långsiktigt hållbart sätt som tar hänsyn till de globala 
miljömålen att minska utsläppen av växthusgaser krävs det att vi börjar använda mer förnyelsebara 
energikällor. 
  
Under år 2015 uppgick den globala energitillförseln till 159000 TWh varav 14 % kom från 
förnyelsebar energi (Energimyndigheten. 2018). Figur 2 illustrerar global energitillförsel över tid.  
  
Förnyelsebar energi är energikällor som hela tiden förnyas i snabb takt och som därför inte kommer 
att ta slut inom en nära framtid. Exempel på förnyelsebar energi är vattenkraft, vindkraft, bioenergi, 
geoenergi och solenergi. Tillgängligheten på dessa energikällor varierar stort men strålning från solen 
representerar den överlägset största källan (Weller, Hemmerle, Jakubetz, & Unnewehr. 2010). 
  
Djupt inne i solen pågår en kärnprocess kallad fusion där väte omvandlas till helium under extremt 
tryck. En del av vätets massa omvandlas då även till ren energi som strålar ut i rymden i form av 
elektromagnetiska vågor. Trots att bara en väldigt liten del av strålningen från solen träffar jorden så 
innehåller bara några timmar av solstrålning mer energi än hela jorden befolkning konsumerar på ett 
år. Om vi kunde ta tillvara på endast några hundradelar av en procent av den tillgängliga solenergin 
på ett effektivt sätt skulle vi i teorin kunna möta hela planetens totala energibehov med bara 
solenergi (Weller et al. 2010). 
 

 
Figur 2: Global energitillförsel över tid mätt i TWh (Energiläget 2018. 2018)  

4.1.1 Uppbyggnad 

Grundkomponenten i ett solcellssystem är cellen. Varje individuell cell är en egen liten elkraftstation 
som direkt kan konvertera solljus till elektricitet. Cellerna kan sedan kopplas samman i längre rader 
som i sin tur kan inkorporeras i en större solcellsmodul. Modulerna seriekopplas med varandra för att 
tillsammans bilda en större kraftenhet (sträng) och flera strängar bildar själva solcellsinstallationen 
(Weller et al. 2010). Figur 3 illustrerar solcellsanläggningens uppbyggnad.  



8 
 

 
Figur 3: Solcellsanläggningens uppbyggnad (Photovoltaics. 2010) 

4.1.2 Fördelar med solceller 

Fördelarna med solceller är många. Systemen är väldigt miljövänliga och de producerar elektricitet 
utan utsläpp, giftigt avfall eller ljud och de behöver inget bränsle för att fungera. Fel i systemet är 
inte farligt för varken människor eller miljö. Man får sällan problem med platsbrist då solceller kan 
appliceras på och integreras i redan använda ytor som till exempel tak och fasader vilket gör att de 
lämpar sig bra i urbana miljöer. Så gott som alla typer av byggnadsverk kan lämpa sig för solceller och 
de börjar bli alltmer vanliga på bostäder, kontor, skolor, tågstationer och bullerskärmar (Weller et al. 
2010). 
 
Omvandlingseffektiviteten för solcellsinstallationen påverkas endast väldigt lite av storleken på själva 
installationen vilket medför att även en liten solcellsinstallation kan vara värd att använda. Detta i 
kombination med att cellerna kan installeras precis där det behövs ström gör dem väldigt attraktiva 
för till exempel småhusägare med lägre budget (Weller et al. 2010). 
 
Markinstallerade solceller på oanvända öppna ytor som till exempel gamla militärområden, 
industriområden och soptippar har även visat sig vara en viktig drivkraft i riktningen mot större 
solcellskraftanläggningar (Weller et al. 2010). 
 
Andra fördelar med solceller är att de har väldigt få rörliga delar och därmed kräver väldigt lite 
underhåll. Det finns även mycket potential att integrera cellerna i andra byggmaterial och 
konstruktioner och på så sätt låta dem fylla fler byggnadstekniska funktioner än att bara generera 
ström (Wideberg. 2019). 

4.1.3 Nackdelar med solceller 

Trots fördelarna med solceller så finns det även negativa aspekter av tekniken som man borde ta 
hänsyn till där de miljömässiga konsekvenserna ur ett livscykelperspektiv är en av dem. Frågor som 
kan tas upp är bland annat energianvändningen vid produktionen av solcellerna där vissa typer är 
mer energikrävande att tillverka än andra. Även tillgången på resurserna tåls att tänkas på samt vilka 
föroreningar som släpps ut vid produktionen. Hur allvarliga dessa problem är beror helt på vilken typ 
av solcell man tittar på. Ett annat problem med solceller är också det uppenbara faktumet att de inte 
producerar ström utan solljus vilket gör dem känsliga för fenomen som molnigt väder och skuggor 
(Weller et al. 2010). 
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4.2 Solcellens historia  
År 1839 upptäckte den nittonåriga franska fysikern Edmond Becquerel den fotovoltaiska effekten 
vilket är det fysikaliska fenomenet som får solceller att generera ström. Becquerel fann att han kunde 
generera en svag elektrisk ström när han exponerade vissa material för solljus (Mr. Solar. 2019). 
 
Långt senare år 1905 förklarade Albert Einstein mekanismen bakom vad som kom att kallas för den 
fotoelektriska effekten av vilket den fotovoltaiska effekten är en variant av. Upptäckten ledde till att 
Einstein fick nobelpris i Fysik år 1921 (The Nobel Prize. 2019). Den första fungerande solcellen 
demonstrerades år 1954 av Daryl Chapin, Calvin Souther Fuller och Gerald Pearson vid Bell 
Laboratories (Solbutiken. 2014). 
 
Solceller började utnyttjas först år 1958 där de användes i bland annat satelliter och de fortsatte 
användas exklusivt i rymden under en lång tid då de var för dyra och ineffektiva för att användas på 
marknaden. Under de följande decennierna utvecklades och förfinades tekniken allt mer och priset 
började successivt sjunka (Solbutiken. 2014). 
 
År 1969 började en man vid namn Elliot Berman investera i solcellsteknologin. Elliot och hans team 
förenklade och förnyade tillverkningen av cellerna och lyckades revolutionera marknaden genom att 
på några år halvera konsumentpriset på solceller.  Detta gjorde produkten tillgänglig för en mycket 
bredare marknad (Solbutiken. 2014). 
 
Utvecklingen har sedan dess fortsatt och blivit ännu bättre med åren.  

4.3 Solceller i Sverige  
I Sverige gjordes de första försöken med solceller på 70-talet vid en teststation i Åkersberga utanför 
Stockholm. Solcellsinstallationen låg då på 1 kW vilket i dag skulle anses som en liten installation 
(Olsson, Heincke & Wennerhag. 2015). 
 
Engagemanget för solenergi är högt i Sverige och det är det energislag som svenska folket tror mest 
på då hela 81 % av befolkningen vill ha en ökad satsning på solenergi i landet (Forskning. 2016). 

4.3.1 Energisituationen 

Trots att solceller har blivit allt mer populära i Sverige över tid, bland annat på grund av 
prissänkningar på 65-75 % mellan 2010 och 2015 (Stridh, Campana, Landelius, Andersson, Holm & 
Lind. 2017) samt stödsystem från staten (Lindahl. 2016), så tar de upp en väldigt liten del av den 
totala energiproduktionen i landet. År 2016 kom 41 % av Sveriges energi från vattenkraft, 40 % från 
kärnkraft, 10 % från vindkraft och 9 % från förbränningsbaserad produktion. Solkraft stod för långt 
under en procent (runt 0,1 %) (Energimyndigheten. 2018). Figur 4 illustrerar energikällorna i Sverige 
över tid.  
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Figur 4: Energikällor i Sverige över tid mätt i MW (Energiläget 2018. 2018) 
 
Trots den låga andelen solenergi i Sverige så anses det generellt att potentialen för solenergi är god i 
landet och den installerade kapaciteten har under de senaste åren stigit drastiskt med runt 50 % per 
år. Även den totala mängden installerad solkapacitet har ökat på likartat sätt. Distributionen av de 
installerade solcellerna är som högst i södra Sverige där Linköping, Stockholm och Varberg ligger bäst 
till och som lägst i norra Sverige (Lindahl. 2016). I figur 5-7 illustreras den årliga installerade 
solcellskapaciteten i Sverige över tid, den sammanlagda installerade kapaciteten över tid samt 
fördelningen av installerad kapacitet i landet.  
  

 
Figur 5: Årlig installerad solcellskapacitet i Sverige mätt i MW (National Survey Report. 2016)  
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Figur 6: Sammanlagd installerad solcellskapacitet i Sverige mätt i MW (National Survey Report. 2016)  
 

 
Figur 7: Fördelning av installerad solcellseffekt i Sverige över tid mätt i kW (National Survey Report. 
2016)  

4.3.2 Pris över tid  

Priserna på solceller i Sverige är starkt beroende av den internationella marknaden. Sedan 2010 har 
priserna sjunkit drastiskt framförallt på grund av prissänkningar internationellt. En annan anledning 
är att den svenska solcellsmarknaden växer med stadigare flöde av produkter samt möjligheter att 
strömlinjeforma installationsprocessen som följd. Även konkurrensen har ökat drastiskt i landet vilket 
har pressat priserna ytterligare (Lindahl. 2016). Figur 8 illustrerar prissänkningarna sedan 2010. 
 
Innan bidrag kan en vanlig färdiginstallerad solcellsanläggning beräknas kosta ungefär 15-20 tusen kr 
per kW. Om investeringsstöd erhålls kan kostnaden sänkas med 30 %, alternativt 9 % med ROT-
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avdrag. Värt att nämna är att stödnivån sänks till 20 % i maj 2019. Priset kan även öka om 
transportkostnaderna är höga eller om installationen är krånglig (Solcellskollen. 2019a). 
  

 
Figur 8: Snittpriser för solceller exklusive moms i Sverige över tid mätt i kr/W (National Survey 
Report. 2016)  
 
Kina har historiskt varit den dominerande tillverkaren av installerade solceller i Sverige men sedan år 
2013 har andelen sjunkit drastiskt. Detta framförallt på grund av tullavgifter på kinesiska celler som 
introducerades 2013 vilket gjorde det mer attraktivt att köpa dem från andra länder och i dag finns 
en mycket högre mångfald av produkter på den svenska marknaden (Lindahl. 2016). Figur 9 
illustrerar andelen solceller i Sverige, producerade i olika länder över tid.  
  

 
Figur 9: Andelen solceller i Sverige, producerade i olika länder över tid (National Survey Report. 2016)  

4.3.3 Solinstrålning 

Solstrålningen i landet skiljer sig från plats till plats och från år till år. Variationen från år till år kan 
vara upp mot ± 10 % och jämför man från månad till månad kan den vara mycket större. Denna 
skillnad i solstrålning resulterar i att den årliga produktionen av solel kommer kunna variera mellan 
10-13 % (Stridh et al. 2017). 
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Globalstrålningen är den totala mängden solinstrålning som träffar en yta och kan delas upp i direkt 
solstrålning, diffus solstrålning och reflekterad solstrålning. Den direkta strålningen lyser rakt på 
solcellsmodulen och är låg under molniga dagar. Den diffusa strålningen består av ljus som spridits av 
atmosfären eller reflekterats av moln och kommer således inte från en specifik källa utan från hela 
himlavalvet. Diffus strålning dominerar vid molnigt väder. Den reflekterade strålningen har studsat 
på någon annan yta innan den når solcellsmodulen exempelvis marken eller byggnader. Under ett år 
utgör den diffusa solstrålningen ungefär hälften av globalstrålningen i Sverige. Däremot kan den 
direkta strålningen utgöra runt 90 % av globalstrålningen under soliga dagar vilket medför att till 
exempel skuggning av solcellerna kan minska energiexponeringen med 90 % dessa dagar (Bengtsson, 
Holm, Larsson & Karlsson. 2017). Figur 10 illustrerar olika typer av solstrålning.  
  

 
Figur 10: Olika typer av solstrålning (Skuggningshandbok. 2017) 
 
Kartor över årlig solinstrålning i Sverige har gjorts av SMHI. Kartan nedan (figur 12) är baserad på 12 
av SMHI:s mätstationer runt om i landet. Solstrålning bör dock egentligen mätas på plats för bästa 
noggrannhet men kartan ger en bra ungefärlig bild av hur läget ser ut (Stridh et al. 2017). Den 
långsiktiga variationen i strålning i Sverige har ökat väldigt långsamt över tid med cirka 0,3 % per år 
(Lindahl. 2016). Figur 11 illustrerar den ökande solstrålningen i landet över tid.  
 

 
Figur 11: Ökning solstrålning över tid i Sverige (National Survey Report. 2016)  
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Figur 12: Solkarta över globalstrålning i Sverige (SMHI)  

4.3.4 Ambitioner för solel 

I juni 2016 kom fem partier i riksdagen överens om att Sverige ska ha 100 % förnyelsebar 
elproduktion år 2040 och att landet på sikt blir nettoexportör av elektricitet. Baserat på detta har 
Energimyndigheten uppskattat att mellan 5-10 % av den totala elanvändningen skulle kunna komma 
från solceller år 2040 vilket borde motsvara mellan 7-14 TWh. Utvecklingen av solcellsproduktion i 
Sverige är indelad i tre faser, en etableringsfas, en expansionsfas och en fas för fortsatt utbyggnad 
(Dellby, Johnsson, & Selin. 2017). Figur 13 illustrerar Sveriges solstrateg.  
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Figur 13: Sveriges solstrategi år 2016-2040 (Statistik över nätanslutna solcellsanläggningar 2016. 
2017)  

4.3.5 Stödsystem för solceller 

På den globala solcellsmarknaden dominerar stödsystem i form av inmatningstariffer samt 
investeringsbidrag och skatteavdrag. I Sverige stöds förnyelsebar energigenerering av ett 
marknadsbaserat elcertifikatssystem som även solel är berättigad till. För att särskilt stötta 
utbyggnaden av solel finns även ett investeringsbidrag som i dag omfattar alla nätanslutna byggnader 
och täcker 20 % av den totala kostnaden för installationen för privatpersoner samt 30 % för företag 
(ändras till 20 % år 2019) (Haegermark. 2016). 

4.4 Funktion 

Solceller har förmågan att generera ström till synes ur tomma intet, utan rörliga delar eller ljud. 
Detta tack vare den fotovoltaiska effekten och PN-övergången.  

4.4.1 Fotovoltaiska effekten  
Förmågan hos solceller att helt tyst kunna generera ström från solens strålar ligger i dess material, 
halvledarna. Vid väldigt låga temperaturer beter dessa sig som isolatorer och de blir inte elektriskt 
ledande förrän de utsätts för värme eller ljus.  
 
En solcell är en kombination av två lager med olika manipulerade ledningsförmågor. I kristallina 
kiselceller till exempel är lagret som exponeras för solljus negativt n-dopat med fosfor vilket ger det 
ett överskott av negativa laddningsbärare. Lagret under är positivt p-dopat med bor vilket ger det ett 
överskott av positiva laddningsbärare. I tunnfilmssolceller består de p- och n-dopade lagren ibland av 
olika råmaterial. I båda typer av celler kallas gränsen mellan de två lagren för PN-övergången. I denna 
punkt ger spridningen av överflödiga laddningsbärare mellan de två lagren upphov till ett elektriskt 
fält.  
 
Solljus som träffar cellen absorberas av halvledaren och energin i fotonerna (ljuspariklarna) släpper 
lös par av elektriska laddningsbärare. Påverkade av det elektriska fältet i PN-övergången, 
transporteras de negativt laddade elektronerna till ovansidan medan de positiva laddningsbärarna 
ansamlas i p-zonen. Denna separation ger upphov till en spänning mellan den främre kontakten och 
den bakre kontakten. Om kretsen mellan de två kontakterna sluts flödar elektronerna som en 
elektrisk ström (Weller et al. 2010). Figur 14 illustrerar den fotovoltaiska effekten.  
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Figur 14: Den fotovoltaiska effekten (Photovoltaics. 2010)  

4.4.2 Omvandlingseffektivitet  

Omvandlingseffektiviteten för hela solcellsystemet (förhållandet mellan den infallande solenergin 
och den producerade strömmen i växelriktaren) för den vanligaste typen av kommersiella solceller 
ligger i dag på ungefär 15-16 % (Blomqvist & Unger. 2018). 

4.5 Solcellens tre generationer  
Solceller kan delas in i tre generationer och det som skiljer dem åt är främst deras struktur och vilka 
material de består av. Dessa aspekter påverkar både deras utseende och deras förmåga att generera 
energi. Den första generationen kallas för kristallina kiselsolceller, den andra kallas för 
tunnfilmssolceller och den tredje kallas för nanosolceller (Weller et al. 2010). 

4.5.1 Första generationen  

Första generationens solceller består av kristallint kisel och är den dominerande solcellstypen i 
världen då cirka 85 % av tillverkade celler är av denna typ.  
  
Ren kisel är inte ett naturligt fenomen utan ämnet förekommer endast i kemiska sammansättningar 
vanligtvis i form av kiseldioxid i kvartssand. Att utvinna rent kisel ur sanden är en väldigt kostsam och 
energikrävande process som bland annat involverar smältning och rengöring. Under lång tid 
användes kiselavfall från halvledarindustrin för att tillverka solceller men denna metod kan inte 
längre tillgodose den höga efterfrågan på cellerna. Detta har lett till att solcellsindustrin börjat 
producera och använda sin egen kisel i tillverkningen av solceller. Kiselsolceller delas in i två delar 
beroende på deras tillverkningssätt. Dessa är monokristallina celler och polykristallina celler.  
 
Solceller av kristallint kisel har en teoretisk omvandlingseffektivitet på max 28,5 %. Detta då de 
endast kan använda en viss begränsad våglängd av det totala solljuset som träffar dem (Weller et al. 
2010). Figur 15 illustrerar ett schema över den första generationens solceller.  
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Figur 15: Första generationens solceller (Photovoltaics. 2010)  

4.5.1.1 Monokristallina solceller 

De första solcellerna var av typen monokristallina. Tillverkningen av dessa kiselplattor kan jämföras 
med att tillverka ett vaxljus. En cylindrisk kiselstång, flera meter lång, tillverkas genom att sakta 
roteras samtidigt som den dras ut ur smält kisel. Materialet är homogent och består av endast en 
kristall vilket ger det en relativt hög potentiell omvandlingseffektivitet som ligger runt 15-21 %. 
  
Materialet trimmas för att skapa kvadratiska block med sidlängder på 100, 125 eller 150 mm. 
Materialet som avlägsnas i denna process kan återanvändas. Blocken skärs sedan till kiselplattor med 
ungefär 0,2 mm tjocklek. Anledningen till att kiselplattorna tillverkas kvadratiska och inte cirkulära är 
för att cirkulära plattor använder arean på solcellsmodulerna på ett mindre effektivt sätt. 
  
Kiselplattorna rengörs med kemikalier vilket rensar bort partiklar och ger dem en textur. De nu p-
dopade plattorna appliceras med en tunn n-doping på deras övre sida genom att diffundera dem 
med fosfor vid hög värme. Denna process är vad som förvandlar kiselplattan till en solcell med en PN-
övergång. En påföljande antireflektionsbeläggning appliceras på solcellen för att maximera dess 
förmåga att absorbera solljus. 
  
För att man till sist ska kunna utvinna energi ur cellerna monteras olika komponenter som till 
exempel kontakter med god ledningsförmåga i båda ändor, ledande strimmor av bland annat silver 
på framsidan vilket ger cellen dess typiska mönster samt bredare strimmor av silver och en 
beläggning av aluminium på baksidan vilket förbättrar omvandlingseffektiviteten (Weller et al. 2010). 
Figur 16 illustrerar tillverkningen av monokristallina solceller.  
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Figur 16: Tillverkning av monokristallina solceller (Photovoltaics. 2010)  

4.5.1.2 Polykristallina solceller 

Polykristallina celler har i dag blivit betydligt vanligare än monokristallina celler då de är billigare att 
producera. Tillverkningen går ut på att man gjuter flytande kisel i kvadratiska tackor som stelnar 
under strikt kontrollerade temperaturförhållanden till en mängd olika kristaller med olika 
orientering. Gränsen mellan kristallerna agerar som imperfektioner och är anledningen till att 
polykristallina celler har aningen lägre omvandlingseffektivitet än monokristallina celler. 
  
Tackorna kan sågas till kvadratiska block med önskvärt tvärsnitt och därefter till kiselplattor som 
sedan kan behandlas på ett likartat sätt som de monokristallina solcellerna (Weller et al. 2010). Figur 
17 illustrerar tillverkningen av polykristallina solceller.  
 

 
Figur 17: Tillverkning av polykristallina solceller (Photovoltaics. 2010)  

4.5.2 Andra generationen  

Tunnfilmssolceller klassas som den andra generationens solceller och dessa kan vara gjorda av 
diverse halvledande material. Ett tunt lager med solceller och dess kontakter appliceras på ett billigt 
stödmaterial som till exempel glas eller plast. Tunnfilmskislet eller ett annat sammansatt 
halvledarmaterial agerar som en fotoaktiv halvledare, det vill säga lagret som absorberar solljus. 
  
Produktionen av celltyperna amorft och mikromorft kisel är de mest välutvecklade av den andra 
generationens solceller. Kadmiumtellurid (CdTe) är den billigaste cellen att producera och koppar-
indium-gallium diselenid (CIS) har högst omvandlingseffektivitet. Då materialen i tunnfilmssolcellerna 
kan absorbera ljus direkt behövs endast ett lager med bara några mikrometers tjocklek. 
  
Fördelarna med tunnfilmsteknologin över kristallina solceller är att de har betydligt högre 
designpotential samt att de konsumerar mindre mängd energi och material när de produceras. Detta 
då de är cirka 100 gånger tunnare och inte kräver lika mycket värme i produktionen (mellan 150 - 
600°C jämfört med upp mot 1500°C för kristallina celler). Tunnfilmssolceller är inte heller begränsade 
till en specifik storlek och i teorin kan vilken storlek och form som helst på stödmaterialet täckas med 
halvledare. Ur en praktisk synpunkt dock så behöver storleken begränsas till rektanglar och kvadrater 
med standardiserade mått. 
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Den teoretiska maximala omvandlingseffektiviteten för tunnfilmssolceller anses vara runt 30 %. Man 
har dock lyckats skapa tunnfilmssolceller med en omvandlingseffektivitet på 40 %. Detta under 
optimala och mycket kontrollerade förhållanden där koncentrerade ljusstrålar och mycket effektiva 
halvledare använts (Weller et al. 2010). Figur 18 illustrerar ett schema över den andra generationens 
solceller. 
 

 
Figur 18: Andra generationens solceller (Photovoltaics. 2010)  
 
Nedan beskriv de tre olika typerna av tunnfilmssolceller.  

4.5.2.1 Kiselsolceller av typen amorfa (a-Si), mikrokristallina (µc-Si) och mikromorfa  

Den vanligaste tunnfilmsteknologin som används på jorden är amorfa kiselceller (a-Si). Kislet i dessa 
celler är inte format i en kristallin struktur, det är i stället format i en slumpmässig amorf struktur. De 
elektroniska defekterna som uppstår som följd ger cellerna en låg omvandlingseffektivitet på 5-8 %. 
  
Mikrokristallina kiselceller (µc-Si) består av små kiselkristaller och produceras med antingen högre 
temperaturer eller extra hettningsprocesser. För att dessa celler ska kunna absorbera tillräckligt med 
solljus behöver de en texturerad yta designad för att fånga ljuset.  
 
Genom att använda en kombination av mikrokristallint och amorft kisel kan man skapa mikromorfa 
tandemsolceller som har blivit framgångsrikt implementerat i massproduktionen. Kombinationen av 
de två teknikerna ger de mikromorfa solcellerna en dubbelt så stor omvandlingseffektivitet som 
vanliga amorfa celler då de kan absorbera ett större spektrum av solens strålning (Weller et al. 2010). 

4.5.2.2 Kadmiumtelluridsolceller (CdTe)  

I denna cell är det den naturligt p-ledande halvledaren kadmiumtellurid (CaTe) som absorberar 
solljuset i cellen. Ett väldigt tunt lager av n-ledande kadmiumsulfid (CdS) formar PN-övergången 
mellan de två halvledarna. Kadmiumtelluridsolceller har en omvandlingseffektivitet på 10 - 12 % 
(Weller et al. 2010). 

4.5.2.3 Koppar-indium-gallium diselenidsolceller (CIS)  

De ingående materialen i CIS-celler är en blandning av olika ämnen som koppar (Cu), indium (In), 
selen (Se) eller svavel (S) och ibland gallium (Ga), som karakteriseras av deras höga ljusabsorption. 
CIS-celler innehållande selen har en omvandlingseffekt på upp till 14 % medan nyare celler baserade 
på svavel endast når 8 %. De svavelbaserade cellerna kan dock tillverkas lättare och snabbare (Weller 
et al. 2010). 
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4.5.3 Tredje generationen  

Den tredje generationens solceller är nanosolceller. Dessa är som namnet avslöjar baserade på 
nanoteknik. Ett exempel på en nanosolcell är Grätzelcellen som kommer nära naturens sätt att 
producera energi från solljus nämligen med fotosyntes (Weller et al. 2010). 
  
Grätzelcellen har varit under utveckling sedan 1991 och uppfanns av Michael Grätzel. Cellen består 
av nanokristaller av titandioxid som är täckta av ett molekyltunt lager av ljuskänslig färg. Färgen fyller 
samma funktion som ämnet klorofyll gör i växter (Ny Teknik. 2003). Grätzelceller är fortfarande i 
forskningsstadiet och de har hittills uppnått 13 % omvandlingseffektivitet som bäst (Forskning. 2016). 

4.6 Nya solcellskoncept  
Potentialen för solceller är många och under de senaste åren har nya och innovativa sätt att använda 
tekniken på dykt upp. Nedan presenteras några korta exempel på kreativa nya sätt att implementera 
solceller i vårt samhälle.  

4.6.1 Wattway 

Wattway är ett fungerande koncept framtaget av det franska vägkonstruktionsföretaget Colas. Idén 
är att integrera solceller i vägbanor och låta dem generera ström till intilliggande infrastruktur 
(Wattway by Colas. 2019). 

4.6.2 Solcellstakplattor  

Ett annat nytt koncept är integrerade solceller i takplattor. Flera aktörer som bland annat Tesla och 
de svenska företagen Soltech Energy och Nyedal Solenergi har utvecklat tekniken. Tekniken har 
redan börjat installeras i olika länder inklusive Sverige med goda resultat. Då plattorna både fungerar 
som klimatskal och energigenererare är de aningen dyrare än traditionella solpaneler. Nyedal 
Solenergi uppskattar att deras paneler är 13-20 % dyrare medan Soltech Energy uppskattar att sina 
paneler till att vara 15-20 % dyrare (NyTeknik. 2017). 

4.7 Fristående och nätanslutna system 

Fram till tidigt 2000-tal bestod den svenska solcellsmarknaden av nästan exklusivt små fristående 
system tillhörande bland annat fyrar, båtar, sommarstugor och husvagnar. Fristående system är 
fortfarande en stabil och långsamt växande marknad i landet men sedan 2007 har fler nätanslutna 
system än fristående installerats årligen och vid slutet av 2016 hade Sverige femton gånger mer 
nätansluten systemkapacitet än fristående. Den nätanslutna marknaden består nästan exklusivt av 
takmonterade system installerat av privatpersoner eller företag för att försörja sig själva med 
elektricitet (Lindahl. 2016). Anledningen till den stora ökningen av nätanslutna system beror främst 
på att tekniken har blivit billigare samt på de stödsystem som idag finns för dem som vill producera 
solenergi (Energimyndigheten. 2019a). Figur 19 illustrerar andelen årliga installerade solceller i 
Sverige som är fristående kontra nätanslutna över tid.  
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Figur 19: Andel årliga installerade solceller i Sverige som är fristående kontra nätanslutna system 
över tid (National Survey Report. 2016)  

4.7.1 Fristående system 

Fristående solceller är självständiga system som försörjer en eller flera mottagare utan att behöva 
vara kopplade till ett energinät. I de flesta systemen används uppladdningsbara batterier för att 
absorbera och lagra överflödig energi för användning när det är mindre solljus. Nackdelen med 
energilagring i batterier är dock att det kan kosta en del då batterierna är dyra, har stora 
energiförluster och kräver underhåll.  
 
Systemen kan sättas på infrastruktur som parkeringsautomater, trafikkontrollsystem och 
mobilkommunikationssändare med god effekt samt på avlägsna platser där det skulle bli dyrt att 
ansluta sig till elnätet. Fristående system kan även förbättra levnadsstandarden för fattiga och 
krigsdrabbade länder genom att förse dem med välbehövd elektricitet (Weller et al. 2010). 

4.7.2 Nätanslutna system 

Med nätanslutna system kan man undvika kostsam lagring av el med höga energiförluster och 
mycket underhåll. En så kallad växelriktare är länken mellan solcellsinstallationen och elnätet då den 
konverterar likströmmen från solcellerna till växelströmmen som används i hushållen och i elnätet. 
Överskottet av solenergin matas in i elnätet och vise versa vid tider då solcellerna inte kan producera 
tillräckligt med ström (Weller et al. 2010). 
 
En nackdel med nätanslutna system är att det blir oanvändbara vid strömavbrott. Detta sker för att 
växelriktaren slås av för att ingen ström ska matas ut i elnätet samtidigt som teknikerna är ute och 
jobbar för att åtgärda problemet (Elinstallatören. 2019). Om solcellerna skulle mata ut ström i 
systemet vid strömavbrott skulle det kunna innebära fara för teknikerna.  
 
Det finns dock sätt att komma runt detta och se till att solcellsanläggningen genererar ström lokalt 
utan att mata in det i elnätet. Lösningen finns dock inte specifikt framtaget för privata villaägare. För 
att åstadkomma detta krävs ett reservkraftverk som ger ström med rätt spänning till växelriktaren, 
annars går det inte att få igång anläggningen. Sedan måste det finnas en frikopplare där man 
manuellt kan försäkra att ingen ström går ut i elnätet (Elinstallatören. 2019). 
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4.8 Övriga komponenter  
Utöver själva solcellsmodulen krävs andra komponenter för att få systemet att fungera och börja 
generera ström. Nedan beskrivs dessa för ett nätanslutet system.  

4.8.1 Kopplingslåda 

Om det är mer än en sträng (en rad med seriekopplade solcellsmoduler) i systemet kopplas de 
samman i en kopplingslåda innan de leds till växelriktaren. Kopplingslådan innehåller 
överspänningsskydd, spärrdioder och säkringar. Om systemet innehåller mer än tre strängar bör var 
och en förses med spärrdiod för att undvika att alla strängar stryker med om det uppstår fel i endast 
en av dem (Energimyndigheten. Installationsguide). 

4.8.2 DC-brytare 

För att kunna bryta bort likströmsdelen vid till exempel service av växelriktaren krävs en DC-brytare 
som placeras i närheten av växelriktaren. DC-brytaren bör aldrig kopplas på eller av under belastning 
då det kan orsaka brand (Energimyndigheten. Installationsguide). 

4.8.3 Växelriktare 
Växelriktaren är en mycket central komponent i ett solcellssystem. Den är en komplex elektronisk 
komponent och är generellt den delen av solcellsystemet som kräver mest underhåll. Dess uppgifter 
inkluderar att konvertera solcellernas likström till växelström med rätt spänning och frekvens för 
elnätet, att övervaka och skydda elnätet och solcellerna mot skadliga fel samt att ha uppsikt över 
energiproduktionen för solcellsinstallationen (Weller et al. 2010). 

4.8.4 AC-brytare 

AC-brytaren används för att frikoppla växelriktaren från elnätet vid underhåll och service. Precis som 
för DC-brytaren bör AC-brytaren placeras i närheten av växelriktaren (Energimyndigheten. 
Installationsguide). 

4.8.5 Elmätare 

Det brukar vanligtvis även installeras en elmätare i systemet och elproduktionen som mäts av 
elmätaren används för att kontrollera växelriktarens funktion. Om systemet har flera växelriktare 
registrerar elmätaren produktionen för det totala systemet (Energimyndigheten. Installationsguide). 

4.9 Byggnadsapplicerade och byggnadsintegrerade solceller 

När det kommer till solceller implementerade i byggnadsverk skiljer man på två olika typer, BAPV och 
BIPV. Nedan beskrivs dessa två typer. 

4.9.1 Byggnadsapplicerade solceller (BAPV) 

Byggnadsapplicerade solceller, eller BAPV (Building Applied Photovoltaic) som de förkortas till är i 
dag den vanligaste typen av solceller. En solcellsinstallation kallas för byggnadsapplicerad när den 
endast fyller funktionen att generera elektricitet. Ett exempel på en byggnadsapplicerad 
solcellsinstallation är moduler installerade ovanpå taket på ett hus. Dessa är en separat installation 
som kan plockas av och på utan att taket förlorar sin funktion. 

4.9.2 Byggnadsintegrerade solceller (BIPV) 

Integrerade solceller innebär att solcellsmodulen fyller en ytterligare funktion på byggnadsverket 
utöver att generera elektricitet. Vanligtvis handlar det om att en del av klimatskalet som tak och 
fasad byts ut mot solcellsmoduler som då agerar som väderskyddande del. Andra exempel där 
solceller kan och har integrerats är solskydd, balkongräcken, bilparkeringar, tågperronger och 
bullerskydd (Wideberg. 2019). 
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BIPV är fortfarande en nischtillämpning av solceller och trots att antalet produkter och 
integreringslösningar ökar så är de flesta baserade på samma koncept och utvecklingen av nya 
koncept tar tid. Det finns dock speciella stödsystem för BIPV i till exempel Frankrike och Italien vilket 
har lett till ökat intresse för tekniken hos tillverkare av både solceller och byggnadsprodukter (Van 
Noord. 2010).  
  
Definitionen för BIPV (Building Integrated Photovoltaic) är bestämd enligt en svensk standard från 
2016 som i sin tur är en europeisk standard. Standarden är således likadan i 33 europeiska länder. 
För att solcellsmodulen ska klassas som byggnadsintegrerad måste den uppfylla en eller flera av 
följande kriterier: 
  

- Mekanisk styvhet eller strukturell integritet 
- Primärt väderskydd (regn, vind, snö, hagel) 
- Energihushållning (isolering, skuggning, dagsljus) 
- Brandskydd 
- Bullerskydd 
- Säkerhet och skydd 
- Separation mellan utomhus- och inomhusmiljöer  

(Wideberg. 2019)  
 
Fördelar med integrerade solceller är bland annat att man sparar på materialkostnader samt att det 
ser bättre ut ur estetiskt synpunkt enligt många. Nackdelar med integrerade solceller är att vi i 
dagsläget vet för lite om teknikens eventuella negativa konsekvenser. Ett exempel på detta är det 
faktum att solceller blir väldigt varma när de genererar el vilket kan medföra brandrisker för solceller 
instängda i väggar eller tak. Integrerade celler är i samband med detta även svårare att kyla ner vilket 
ytterligare kan påverka brandrisken men även deras förmåga att generera ström då de blir mindre 
effektiva vid höga temperaturer. Dessa problem är dock endast ett orosmoln vid integrering i 
byggnader så om cellerna i stället integreras i konstruktioner som perrongtak och bullerskydd blir 
ventilationen och därmed även nedkylningen betydligt bättre (Wideberg. 2019). 
 
Föreningen av flera funktioner i en integrerad solcell skapar utöver nya möjligheter även stora 
utmaningar. Kraven på BIPV är höga då de måste hålla samma standard vad gäller till exempel 
vatten- och brandskydd som de byggnadsprodukter som de ersätter samtidigt som elsäkerheten för 
modulerna måste garanteras och elproduktionen optimeras (Van Noord. 2010). 
 
För solceller täcker normer och standarder i dag aspekter som prestanda, elsäkerhet och 
beständighet i utemiljö vilka syftar till att säkerställa att modulen genererar el under hela sin 
livslängd. Vad standarderna däremot inte är skrivna för och därför inte heller kan säkerställa är att 
solcellen fungerar som en säker och beständig byggnadskomponent. BIPV hamnar i ett gränsland där 
varken standarder för solceller eller byggnadsmaterial är riktigt anpassade för dem. Dessa problem 
har dock uppmärksammats och aktörer som till exempel EU har arbetat för att ta fram standarder 
som är anpassade för BIPV (Van Noord. 2010). 

4.10 Underhåll och fel 
Då solcellsanläggningar saknar rörliga delar och har lång livslängd är underhållskraven väldigt låga. 
Om anläggningens olika komponenter och kablar är lättåtkomliga underlättar det dock vid eventuellt 
underhåll (Energimyndigheten. Installationsguide). 
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4.10.1 Rengöring 

I Sverige är rengöring generellt inte nödvändigt då detta sköts utan problem av vanligt regn. I de fall 
där regn inte kan göra jobbet eller där det krävs rengöring av estetiska skäl kan rengöring dock 
tillämpas (Energimyndigheten. Installationsguide). 

4.10.2 Snöröjning 

Problemet med snötäckning av cellerna ökar ju högre upp i landet man kommer av uppenbara skäl. 
Vanligtvis behövs ingen snöröjning. Snö har generellt en väldigt liten inverkan på elproduktionen då 
endast en mycket liten del av den årliga elproduktionen från solcellerna sker på vintern. Kostnaderna 
för snöröjningen överstiger därför generellt värdet på elproduktionen. Om snöröjning ändå blir 
aktuellt måste detta ske med försiktighet för att inte skada solcellerna (Energimyndigheten. 2019b).  

4.10.3 Växelriktaren 

Växelriktaren är den näst dyraste komponenten i ett solcellsystem och det är även den som generellt 
behöver underhållas först samt står för den högsta underhållskostnaden. Livslängden på 
växelriktaren ligger på mellan 10-20 år med en garanti på vanligtvis 5-12 år. Priset på en ny 
växelriktare ligger ungefär mellan 16000-27000 kr beroende på storlek. En växelriktare på 5 kW 
kostar runt 16000-20000 kr och en växelriktare på 8 kW kostar runt 23000-27000 kr. Växelriktaren är 
vanligtvis lite underdimensionerad (runt 10-20 %) i förhållande till solcellsanläggningen. För en 
solcellsanläggning på 5 kW är det vanligt med en växelriktare på 4-4,5 kW till exempel (Solcellskollen. 
2018). 

4.10.4 Systemkontroll 

En del av underhållet är att övervaka anläggningens elproduktion som enklast görs genom att 
regelbundet avläsa elmätaren. Även information om parametrar som solinstrålning och temperatur 
kan om ägaren vill analyseras för att få en djupare bild av anläggningens prestanda 
(Energimyndigheten. Installationsguide). 

4.10.5 Fel 

Man får sällan problem med fel i en solcellsanläggning men de fel som kunnat rapporteras i Sverige 
inkluderar: Fel i mätinsamlingen, fuktproblem i kablar och kopplingsdosor, mindre vattenläckage, 
otäta paneler, paneler som lossnat, stormskador, skadegörelse, trasig växelriktare och snöskador 
(Olsson et al. 2015). 

4.11 Livslängd 

Solceller håller vanligtvis en väldigt lång tid. Vanligtvis räknar man med en livslängd på minst 25 år 
och under den tiden är det oftast bara växelriktaren som behöver bytas ut någon gång. Då solceller 
fortfarande är en relativt ny teknik så finns det inte särskilt bra statistik över dess livslängd men det 
finns flera fall där tidiga kommersiella solcellsinstallationer har genererat elektricitet sedan 80-talet 
det vill säga runt 40 år (Solcellskollen. 2019b). 

4.11.1 Degradering 

Olika typer av solceller kan degraderas olika fort. Undersökningar som gjorts på kiselsolceller och 
tunnfilmssolceller över de senaste 40 åren visar dock på en degradering med ett medianvärde om 0,5 
% per år. Det har även visats att degraderingen är något högre under de 10 första åren jämfört med 
de följande 10 åren och tiden efter det (Blomqvist & Unger. 2018). 
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4.12 Återvinningspotential  
Glas- och kiselkomponenterna i solcellerna är mest intressanta när det kommer till återvinning. Glas 
är viktmässigt den största andelen i en solcellsmodul och materialet är lätt att återvinna. Ur 
energisynpunkt vid tillverkningen är återvinning av aluminiumet och kislet av stor betydelse då båda 
material är väldigt energikrävande att tillverka. Modulramen kan säljas som skrot eller återanvändas 
och kiselfragmenten kan smältas ner och användas för att tillverka nya plattor. Tack vare att 
utvecklingen av solceller har kommit så långt kan de återvunna gamla cellerna användas i 
produktionen av nya celler med högre omvandlingseffektivitet än tidigare. Även tunnfilmssolceller 
kan återvinnas men att separera de olika komponenterna och materialen är mer komplext (Weller et 
al. 2010). 

4.13 Effektivisering  
När det kommer till solceller finns det flera parametrar man bör ta hänsyn till för att säkerställa att 
de genererar så mycket elektricitet som möjligt. Nedan beskrivs de mest relevanta parametrarna. 

4.13.1 Skuggning 
Solceller är väldigt känsliga för skuggning då de vanligtvis seriekopplas för att öka spänningen i dem. 
Konsekvensen av detta blir att cellen som får minst solinstrålning begränsar utbytet från övriga celler 
också. Hur allvarlig påverkan av skuggningen blir beror på faktorer som vilken tidpunkt den 
förekommer, hur cellerna är kopplande samt vilka tekniska komponenter som används för att 
hantera skuggningen (Bengtsson et al. 2017). 

4.13.1.1 Typer av skuggor 

Skuggor från solen delas in i två grupper som kallas kärnskugga och halvskugga. Ju närmare 
solcellsmodulen det skuggande objektet befinner sig desto mörkare blir skuggan som träffar 
modulen. Kärnskuggan från ett närliggande objekt kan reducera solstrålningen med 60-80 % medan 
minskningen är ungefär hälften så stor för halvskuggan det vill säga 30-40 %. Således bör man 
undvika kärnskuggning av solceller så mycket som möjligt (Bengtsson et al. 2017). Figur 20 illustrerar 
olika skuggtyper.  
 

 
Figur 20: Kärnskugga i mörkblått och halvskugga i ljusblått (Skuggningshandbok. 2017) 

4.13.1.2 Åtgärder 

Permanenta skuggor från exempelvis omgivande byggnader, ventilationsrum, luftningsrör och 
takluckor bör undvikas så mycket som möjligt. Vid nybyggnation kan många skuggor undvikas genom 
att man till exempel samlar uppstickande föremål och placerar dem norr om solcellerna samt 
utformar dem så att de blir så låga som möjligt. Vad man även bör ta hänsyn till är att jordens 
rotation samt jordaxelns lutning ger solen olika infallsvinklar på olika delar av dagen och året. 
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Skuggorna blir därmed olika långa (Bengtsson et al. 2017). Figur 21 och 22 illustrerar exempel på 
utformning av solceller på hustak.  
  

 
Figur 21: Undermålig utformning av solceller till vänster och önskvärd utformning till höger 
(Skuggningshandbok. 2017) 
 

 
Figur 22: Undermålig utformning av solceller till vänster och önskvärd utformning till höger 
(Skuggningshandbok. 2017) 
 
Om en av flera seriekopplade celler blir skuggad kommer den strypa strömmen i hela strängen. För 
att hantera skuggningsproblemen kan man använda sig av olika typer av optimeringsutrustning. Ett 
exempel på detta är så kallade bypass-dioder/frikopplingsdioder som finns i alla standardmoduler. 
Dessa låter ström passera förbi de skuggade solcellerna vilket leder till att de inte längre begränsar 
strömmen för övriga celler. För att lokalisera solcellernas maximala effektpunkt samt avgöra om 
frikopplingsdioden ska ta över eller inte så används olika typer av effektoptimerare lokaliserade i 
växelriktaren. Dessa består i många fall av flera algoritmer som samverkar med varandra (Bengtsson 
et al. 2017). 

4.13.2 Väderstreck 

Sydlig riktning är det bästa för solceller men även östlig och västlig riktning lämpar sig väl. Solceller 
riktade åt öster och väster producerar ungefär 80 % av vad optimalt riktade sydliga solceller gör 
(Solcellskollen. 2019c).  
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4.13.3 Vinkel 

Vinkeln på solcellsmodulen spelar generellt en ganska liten roll. Den optimala vinkeln i Sverige ligger 
mellan 30-50 grader mot horisontalplanet beroende på var i landet man befinner sig. Den optimala 
vinkeln är mindre (runt 35 grader) i södra delar av landet och större (runt 45 grader) i norra delar av 
landet. En avvikelse på 10 grader från den optimala lutningen ger endast en förlust på några procent 
av årsproduktionen. Lutningen kan även påverka solcellsmodulens dygnsprofil då en större lutning 
ger en högre elproduktion tidigt och sent på dagen medan en mindre lutning maximerar 
produktionen mitt på dagen (Palm. 2017). Figur 23 illustrerar ett exempel på elproduktionen för 
solceller i olika vinklar och söderläge i Jönköping.  
  

 
Figur 23: Exempel på elproduktion för takinstallerade solceller i söderläge med olika lutning i 
Jönköping (Teknisk - ekonomisk kostnadsbedömning. 2018)  

4.13.4 Temperatur 

Ju varmare en solcell blir desto lägre omvandlingseffektivitet får den. Försämringen kan bli upp mot 
0,5 % per grad Celsius för kristallina solceller. Varma dagar kan modultemperaturer på upp mot 80 
grader förekomma vilket kan reducera solcellernas energigenerering med mer än 25 %. 
Solcellsmoduler bör därför om möjligt installeras på ett sådant sätt att deras undersida är väl 
ventilerad vilket snabbt låter värmen sprida sig till omgivningen i stället. 
  
Temperaturproblem är generellt ett större problem för kristallina solceller jämfört med 
tunnfilmssolceller. Försämringen hos amorfa kiselceller och CdTe till exempel är endast 0,2 % per 
grad Celsius (Weller et al. 2010). 

4.13.5 Andra faktorer 

Utöver ovanstående finns det fler faktorer som kan påverka solcellernas omvandlingseffektivitet. 
Dessa är ofta av tillfällig karaktär och kommer och går i perioder. Nedan beskrivs dem kortfattat. 

4.13.5.1 Damm och smuts 

I andra delar av världen kan damm och smuts medföra stora problem för solcellsanläggningar med 
höga effektförluster som följd (Martz-Oberlander. 2017). Problem har observerats i både torra och 
våta miljöer men i Sverige anses dessa problem generellt vara obetydliga. Problemen kan ofta 
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minimeras med upplutning av modulerna vilket gör det renande regnvattnet mer effektivt. Maximal 
effekt ges vid en lutning på runt 30 grader (Bengtsson et al. 2017). 

4.13.5.2 Snö 

Under vinterhalvåret i Sverige så täcks solcellsanläggningar i delar av landet med snö. 
Energiproduktionsbortfallet på grund av detta är dock generellt obetydligt då snön sammanfaller 
med de månader på året då solstrålningen är låg. Mot våren så stiger solstrålningen och ökar 
temperaturen på modulerna vilket i sin tur leder till att snön oftast glider av. En faktor som dock kan 
påverka detta är snörasskydd som fångar upp snön och förhindrar den att glida av. Av denna 
anledning rekommenderas därför ett avstånd på nästan en meter mellan snörasskyddet och den 
lägsta solcellsmodulen (Bengtsson et al. 2017). 

4.13.5.3 Löv, uppväxande vegetation och fågelavföring 

Det kan eventuellt bli aktuellt att ta bort löv och fågelavföring från cellerna vid behov. Även 
uppväxande vegetation som skyggar kan bli aktuell att avlägsna om det blir nödvändigt (Bengtsson et 
al. 2017). 
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5. Solceller och deras globala påverkan 

När det talas om hur solceller kan påverka planeten finns det flera faktorer att ta upp och diskutera. 
De stora frågorna för hur solenergin ska kunna påverka vår framtid grundas dock i två faktorer: 
 
För det första, vilken påverkan kan en omställning till solenergi ha på vårt klimat? 
För det andra, vilken ekonomisk påverkan kan en sådan omställning medföra? 

5.1 Klimat 

För att fastställa vilken klimatpåverkan vår energiförbrukning bidrar till måste det först fastställas 
vilken typ av elenergi som används mest globalt sett. Tabellen nedan (figur 24) är grundad på IEA 
(International Energy Agency), som för statistik gällande global energiförbrukning varje år. Statistiken 
av konsumtionen är från 2018, enligt IEA var detta det första året som naturgas var den mest 
använda elenergikällan istället för kol som varit ledande tidigare år (IEA, International Energy Agency. 
2019). 

5.2 Utsläpp och konsekvenser 

 

 
Figur 24: Planetens energiförbrukning i TWh och procent per år (IEA, International Energy Agency. 
2019) 

5.2.1 Kol 

Kol som är planetens näst största elproduktionskälla för tillfället medför stora utsläpp av koldioxid i 
samband med produktionen. Ett kolkraftverk uppskattas släppa ut ca 700 gram per kWh 
(SKGS,Skogen, Kemin, Gruvorna, Stålet. 2019). Sammanställer man den informationen med 
diagrammet ovan kan man beräkna att kolenergin ur ett globalt perspektiv orsakar 1 897 000 Mt 
utsläpp av koldioxid per år. Utöver det släpper kolenergin ut andra miljöfarliga ämnen som förvärrar 
växthuseffekten, exempelvis svaveldioxid. Mängden svaveldioxid beror på kolets renhet, ju renare 
kol desto mindre utsläpp av svaveldioxid (El.se. 2019). 
 



30 
 

5.2.2 Naturgas 

Naturgas släpper ut nästan 40 % mindre koldioxid än kol, det vill säga ca 420 g per TWh (Energigas 
Sverige. 2019). Enligt ovanstående diagram över producerade TWh ger det ett utsläpp på 1 229 760 
Mt koldioxid för 2018. På samma sätt som med kol finns det andra utsläpp även för naturgas som 
påverkar miljön negativt. I naturgas finns metan som är 34 gånger mer skadligt för miljön än 
koldioxid enligt FN:s klimatpanels rapport 2013. Dock är naturgasens utsläpp av svaveldioxid och 
tungmetaller lägre än vid förbränning av kol (Naturvårdsverket. 2018). 

5.2.3 Kärnkraft 

Kärnkraft som är den tredje största energikällan globalt sett, är en av energikällorna vi använder oss 
av mest i Sverige. Elenergin som utvinns från kärnkraft kan till viss del uppfattas som ren då den inte 
har några koldioxidutsläpp, men det finns ingen konkret plan för hur det radioaktiva avfall som 
kommer från kärnkraftverken ska hanteras globalt sett vilket kan utgöra stora faror för både 
människor och miljö. Kärnkraft är även dyrt, inte minst då kärnkraftverk tar lång tid att bygga och 
därmed resulterar i stora investeringar och utsläpp (Naturskyddsföreningen. 2019). 

5.3 Ekonomiskt 

Solceller kan påverka mer än bara miljön, då vårt klimat också medför ekonomiska aspekter.  Om 
man ser bortom vad en individ kan spara i elkonsumtion och pengar på att byta till förnybar el och 
istället ser på vad vi som planetär befolkning kan spara genom att använda mer förnybar energi, 
öppnas en ny diskussion upp för en mer hållbar framtid för vår planet. 
 
Som beskrivet tidigare betyder ett sämre klimat också ett farligare klimat, på grund av exempelvis 
allvarligare naturkatastrofer med kortare mellanrum. Faktum är att rapporterade naturkatastrofer 
har femdubblats sedan 70-talet (Världsnaturfonden WWF. 2019). 
 
I exempelvis Europa är översvämningar den typ av naturkatastrof som orsakat mest förödelse 
historiskt sett och FN förväntar sig att antalet svåra översvämningar kommer att fördubblas till 2050. 
Fortsättningsvis, i en intervju på Europeiska regionkommitténs hemsida säger ledamoten Corina 
Cretu att dessa typer av naturkatastrofer har kostat över 100 miljarder Euro sedan 2005 bara i 
Europa (Europeiska regionkommitten. 2017).  
 
Det är dock självklart inte bara i Europa katastroferna inträffar och undersöker man Nordamerika och 
USA syns det även där att naturkatastrofer kostar enorma summor pengar och det finns även bevis 
som kan tyda på att läget förvärras. Ny teknik skriver i en artikel att 2017 varit det dyraste året 
genom tiderna för USA när det kommer till naturkatastrofer. Enligt TT så landade den totala notan 
för året 2017 på motsvarande 2 491 miljarder kronor (Ny Teknik. 2018). 

5.3.1 Klimatflyktingar 

Vid millenniumskiftet började en ny term användas för folk som flydde på grund av miljörelaterade 
anledningar som exempelvis höjda havsnivåer eller orkaner, nämligen klimatflyktingar. Prognoser om 
hur problematiken kommer utvecklas i framtiden varierar mellan allt från 100 miljoner till 1 miljard 
klimatflyktingar. Oavsett vilka av dessa siffror som bäst stämmer överens med framtiden kan det 
konstateras att det är en markant ökning från dem 18,8 miljoner människor som år 2017 tvingades 
fly på grund av miljön (Migrationsinfo. 2019). 
 
Att sätta detta i ett ekonomiskt perspektiv och fastställa exakt vad denna flyktingvåg kommer kosta 
är omöjligt. Men utgår man från att det idag i Sverige uppskattas kosta i genomsnitt 74 000 kr per 
person och år att integrera en flykting, även fast säkra slutsattser inte kan dras från detta, kan vi 
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ändå konstatera att med dem siffrorna skulle det i bästa fall kosta 7,4 biljoner kr per år att ta hand 
om dessa flyktingar ur ett globalt perspektiv (SVT Nyheter. 2018). 

5.3.2 Kostnad för eltillverkning 

Att tillverka el med icke förnybara medel för med sig en kostnad som kan variera beroende på vilken 
typ som används. Används förnybar energi i stället är det en investeringskostnad som har en 
återbetalningstid, därefter blir energin självförsörjande. För att bättre jämföra solenergi, som är en 
förnybar energikälla, mot dem icke förnybara undersöks kostnaden för tillverkning av elektricitet 
med kol, naturgas och kärnkraft. Figur 25 illustrerar kostnaden för att producera elektricitet med 
olika icke-förnybara energikällor.  
 

 
Figur 25: Graf över kostnad för att producera el i öre/kWh. För kolkraften visas både högsta och 
lägsta uppskattade kostnad inklusive CCS-teknik (Vattenfall. 2009) 

5.3.2.1 Kol 

Kostnaden för att tillverka kolkraft kan skilja sig lite beroende på tekniken man använder. CCS-
tekniken är relativt ny och därför kommer den kosta mer i en tidig fas. CCS står för Carbon Capture 
and Storage och innebär att man separerar koldioxidutsläppen när man bränner stenkol och brunkol 
för att sedan omvandla det till flytande form och förvara den permanent långt ner i berggrunden 
(Vattenfall. 2010). Tekniken uppskattas kosta mellan 49-93 öre/ kWh (Vattenfall. 2009). 

5.3.2.2 Naturgas 

Tillverkning av el med naturgas, som globalt sett blivit den mest använda, kostar något mer att 
tillverka än kol. Naturgas uppskattas kosta 93 öre/ kWh om man väljer att inte hantera 
koldioxidutsläppen med hjälp av CCS, detta resulterar då som tidigare beskrivit i stora utsläpp av 
koldioxid. Men alternativet för den nya tekniken CCS finns fortfarande, dock skulle det betyda att 
kostnaderna för energin skulle bli väldigt höga vilket skulle göra alternativet konkurrenssvagt 
(Vattenfall. 2009).  

5.3.2.3 Kärnkraft 

Kärnkraft, som är en av de mest använda icke förnybara energikällorna i Sverige, kostar relativt lite i 
jämförelse med naturgas. Att utvinna elektricitet med hjälp av kärnkraft kostar ungefär 54,7 öre/kWh 
(Vattenfall. 2009). Här är det dock inte kostnaderna som uppstår i efterhand för det radioaktiva 
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avfallet inräknat. SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, har fått i uppdrag att hitta en lösning för 
detta avfall. De har forskat på problemet i 40 år och beräknar nu att processen från start till slut 
kommer kosta 141 miljarder kronor (SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB. 2017). 
 
Detta är då bara för Sverige som år 2017 producerade 63 TWh med hjälp av kärnkraft (Ekonomifakta. 
2018). Det utgör alltså bara 3,39 % av den globala produktionen för 2017 som uppgick till 1856 TWh 
(IEA. 2018). Att hantera allt avfall från kärnkraften betyder alltså antingen enorma kostnader globalt 
sett eller alvarliga miljökonsekvenser.  
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6. Genomförande 

De ekonomiska beräkningarna kommer utföras med payback-metoden. Sammanfattat kan man säga 
att beräkningarna kommer gå till på följande sätt: 
  
Först beräknas den estimerade elproduktionen för respektive solcellsanläggning vilket är beroende 
av storlek, vinkel och väderstreck på anläggningen samt solinstrålningen i den delen av landet. Den 
årliga globalstrålningen multipliceras med en procentsats som är beroende av vinkeln och 
väderstrecket på solcellerna. Detta multipliceras sedan med storleken på solcellsanläggningen vilket 
ger ett värde på den årliga elproduktionen för sagd anläggning i kWh. 
  
Därefter beräknas värdet på den producerade elen. Det görs genom att addera priset per kWh för 
inköpt el, elnätsavgifter samt elskatt (inklusive moms för samtliga) med varandra för att få ett totalt 
pris per kWh. Detta multipliceras sedan med solcellsanläggningens producerade el och ger ett värde 
på den årliga elproduktionen.   
  
Sedan beräknas investeringen för att köpa och installera solcellerna. Detta blir kostnaden per 
installerad kW multiplicerat med storleken på solcellsanläggningen. Om återbetalningstiden bedöms 
till 20 år eller längre kommer en underhållsavgift att läggas på för ett byte av växelriktaren. 20 år är 
en generös estimering av växelriktarens livslängd.  
  
Degradering av solcellerna över tid kommer att tas hänsyn till med hjälp av exponentialfunktioner 
som appliceras på det årliga värdet av den producerade elen. Vi adderar sedan värdet på varje 
årsproduktion med varandra tills vi når värdet på grundinvesteringen med eventuellt tillägg för byte 
av växelriktaren. Antalet årsproduktioner som vi behöver addera blir vår återbetalningstid i år.  

6.1 Beräkningsparametrar 

6.1.1 Solinstrålning 

Globalstrålningen utläses ur en solkarta från SMHI. Instrålningen i landet varierar mellan ungefär 
750-1100 kWh/m2 och år. Nedan illustreras figur 12 igen för att förtydliga.  
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Figur 12: Solkarta (SMHI) 

6.1.2 Vinkel och väderstreck 

Olika vinklade ytor i olika väderstreck blir utsatta för olika mängder globalstrålning. Därför 
multipliceras globalstrålningen med en procentfaktor beroende på hur solcellsanläggningen är riktad. 
Figur 26 illustrerar dessa procentfaktorer.  
  

 
Figur 26: Procent av globalinstrålningen för ytor med olika riktningar (Solceller för villatak i Sverige. 
2017)  
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6.1.3 Elpris 

Elpriset sätts på den nordiska elhandelsmarknaden Nord Pool. Sverige är uppdelat i fyra områden 
från norr till söder med olika elpriser i varje. Skillnaden i pris mellan dessa områden är dock ofta liten 
(Lindahl. 2016). Vi kommer därför inte att ta hänsyn till skillnaden utan anta samma pris för alla delar 
i landet. 
  
Då elpriset även tenderar att variera stort från år till år kommer vi använda oss av ett medelvärde på 
det årliga priset från de senaste 12 åren. Detta för att ge ett mer träffsäkert värde på hur det 
genomsnittligt kommer kunna se ut i framtiden. Figur 27 illustrerar medelvärdet de senaste 12 åren.   
 

 
Figur 27: Historiska spotpriser på el (Bixia. 2019) 
  
Det genomsnittliga årspriset från 2007 till 2018 blir: 
280 + 492 + 393 + 545 + 432 +283 + 341 + 288 + 205 + 277 + 301 + 458 = 4295 
4295/12 = 357,91667 ≈ 358 kr/MWh 
358 kr/MWh = 0,358 kr/kWh 
  
I Sverige tillkommer det moms på 25 % vilket ger: 
0,358 · 1,25 = 0,4475 ≈ 0,448 kr/kWh 

6.1.4 Elnätsavgift 

Elnätsavgiften är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Vi kommer inte att ta hänsyn till den fasta 
avgiften då denna inte påverkas av mängden elektricitet som används. 
  
Den rörliga avgiften är dock beroende av hur mycket el som används och Trafikverket har uppskattat 
värdet av den rörliga avgiften till ett generellt värde på 0,14 kr/kWh. Då detta är det bästa värdet vi 
har att tillgå kommer vi använda det i beräkningarna. 
  
På detta tillkommer även moms på 25 % vilket ger en rörlig elnätsavgift på: 
0,14 · 1,25 = 0,175 kr/kWh 
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6.1.5 Energiskatt 

Energiskatten i Sverige ökar och har gjort det i decennier, vilket visas i figur 28. Den aktuella 
skattesatsen för inköpt el år 2019 är 0,347 kr/kWh. Vissa platser i landet har dock en lägre skattesats 
på 0,251 kr/kWh (Konsumenternas. 2019a). Dessa platser inkluderar: 

- Samtliga kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län 
- Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvikt kommun 
- Gävleborgs län: Ljusdals kommun 
- Värmlands län: Torsby kommun 
- Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommun 

(Konsumenternas. 2019b). 
 
Då energiskatten har stigit nästan konstant över tid kommer vi i våra beräkningar att använda oss av 
den senaste skattesatsen för 2019.  
 

 
Figur 28: Energiskattens utveckling över tid inklusive moms (Konsumenternas. 2019a)  
  
I Sverige har vi skatt på skatten så moms på 25 % läggs på vilket ger: 
Lägre energiskatt: 0,251 · 1,25 = 0,31375 ≈ 0,314 kr/kWh 
Högre energiskatt: 0,347 · 1,25 = 0,43375 ≈ 0,434 kr/kWh 
 
All el som används i järnvägsdrift är dock helt skattebefriad så vid beräkningarna för teknikhusen 
kommer vi bortse helt från energiskatten.  

6.1.6 Installationskostnader 

Trafikverket har uppskattat medelpriset per installerad kW för projektet till 11000 kr. Detta är vad vi 
kommer utgå ifrån i våra beräkningar. 

6.1.7 Växelriktare 

Då en växelriktare på runt 5 kW kostar mellan 16000-20000 kr antas ett medelvärde på 18000 kr för 
eventuellt byte av denna. 
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6.1.8 Degradering 

Vi räknar med en degradering för solcellerna på 0,5 % per år. 

6.1.9 Förhållanden 

För att möjliggöra beräkningarna utgår vi från optimala förhållanden där cellerna kan producera 
ström på sin maximala kapacitet utan interferens av exempelvis skuggor, väldigt höga temperaturer, 
skadegörelse och dylikt. Vi antar även att det inte uppstår några fel i systemet som saboterar 
elproduktionen. Sist så antar vi att modulerna hålls rena av naturliga fenomen som regn och därför 
inte behöver rengöras för hand. Trafikverket har i verkligheten inte heller genomfört några 
rengöringsåtgärder på solcellerna.   

6.1.10 Elcertifikat 

Vi kommer inte att ta hänsyn till de eventuella ekonomiska fördelarna med elcertifikat då 
Trafikverket antar att dessa inte kommer uppstå i de aktuella projekten på grund av deras mindre 
storlek. Fokus vid dimensioneringen av solcellssystemen har inte legat på försäljning av el utan 
enbart energieffektivisering.  

6.2 Anläggningarna 

Nedan beskrivs kortfattat de typer av anläggningar som beräkningarna har utförts på.  

6.2.1 Teknikhus 

Längs järnvägar placeras teknikhus med runt 10 km mellanrum innehållande signal-, el- och 
teleutrustning. Teknikhusens position och användningsområden gör att de lämpar sig bra för 
solcellsanläggningar. Utöver energiproduktionen finns även andra fördelar med att montera solceller 
på teknikhus. Under sommarhalvåret måste värmen i huset kylas bort och en solcellsanläggning 
bidrar dels till kylsystemets elförsörjning samt även till en nedkylningseffekt då panelerna skuggar 
huset. 

6.2.2 Vägtunnlar 

Solceller i anslutning till vägtunnlar lämpar sig väl. Detta på grund av att en vägtunnels energibehov 
korresponderar med hur starkt solen lyser då tunnelbelysningen har som syfte att minimera 
bländning när resenärer kör in och ut ur den. Således behöver en vägtunnel mest belysning när det är 
som ljusast ute. Detta gäller specifikt på dagen under sommarmånaderna vilket råkar vara precis då 
som solceller producerar mest elektricitet.  Solcellernas elproduktion korresponderar därför perfekt 
med tunnelns energibehov. 

6.3 Solcellerna  
Samtliga solcellsanläggningar består av applicerade polykristallina kiselceller av typen Trinasolar 
Honey-moduler. 
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6.4 Teknikhus i Niemisel 
Längs med Haparandabanan i Niemisel har en solcellsanläggning på 5 kW installerats i söderriktning 
på taket samt fasaden av ett teknikhus. Byggnaden ligger på en öppen plats norr om järnvägsspåret. 
Solcellsanläggningen installerades den 11 maj 2017 och består av 20 paneler varav 10 är monterade 
på taket och 10 på fasaden. 
 

 
Teknikhuset i Niemisel. Bild: Mats Andersson, Trafikverket. 
 

6.4.1 Parametrar 

  
Solinstrålning 
Solkarta ger: 825 kWh/m2 och år 
  
Vinkel och väderstreck 
Samtliga solcellsmoduler (5 kW) är riktade åt söder. 
  
De takmonterade solcellsmodulerna har en vinkel på runt 15 grader. En vinkel på 45 grader i 
söderläge ger en procentuell globalstrålning på 1,12 och en vinkel på 0 grader ger en procentuell 
globalstrålning på 1,00. 15 är en tredjedel av 45 så skillnaden mellan 0 och 45 grader delas på 3 och 
detta adderas sedan på värdet för 0 grader: 
1,12 - 1,00 = 0,12 
0,12/3 = 0,04 
Tak: 1,00 + 0,04 = 1,04 
  
De väggmonterade solcellsmodulerna har en vinkel på 90 grader vilket ger värdet: 
Vägg: 0,81 
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Dessa värden gäller för hälften av solcellerna vardera: 
5/2 = 2,5 kW 
  
Totalt värde på el 
Elpris plus rörlig nätavgift ger: 
0,448 + 0,175 = 0,623 kr/kWh 
 

6.4.2 Beräkning 

  
Årlig elproduktion 
Tak: 825 · 1,04 · 2,5 = 2145 kWh/år 
Vägg: 825 · 0,81 · 2,5 = 1670,625 ≈ 1671 kWh/år 
Σ: 2145 + 1671 = 3816 kWh/år 
  
Värde på årlig elproduktion 
3816 · 0,623 = 2377,368 ≈ 2377 kr/år 
  
Installationskostnader 
5 · 11000 = 55000 kr 
  
Återbetalningstid 
Återbetalningstiden inklusive degradering bedöms till längre än 20 år: 
55000/2377 = 23,13841 = 24 år 
  
Byte av växelriktaren ger: 
55000 + 18000 = 73000 kr 
  
Återbetalningstid med hänsyn till 0,5 % årlig degradering ger: 
Efter 33 år: 2377 + 2377 · 0,995 + 2377 · 0,9952 + 2377 · 0,9953… + 2377 · 0,99532 = 72478,12897 ≈ 
72478 kr < 73000 kr 
Efter 34 år: 2377 + 2377 · 0,995 + 2377 · 0,9952 + 2377 · 0,9953… + 2377 · 0,99533 = 74492,73832 ≈ 
74493 kr > 73000 kr 
  

Svar 
Återbetalningstiden för Niemisel är 34 år 
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6.5 Vägtunnel i Ullbro 

I Ullbro, strax väster om Enköping har en solcellsanläggning installerats utanför Ullundatunneln. 
Anläggningen installerades i augusti 2017 och består av 40 stycken solcellspaneler i sydlig riktning 
med en effekt på 10 kW.  
 

 
Solceller utanför Ullundatunneln i Ullbro. Bild: Mats Andersson, Trafikverket. 
 

6.5.1 Parametrar 

  
Solinstrålning 
Solkarta ger: 950 kWh/m2 och år 
  
Vinkel och väderstreck 
Samtliga solcellsmoduler (10 kW) är riktade åt söder.   
  
Samtliga solcellsmoduler har en vinkel på 45 grader vilket ger dem en procentuell globalstrålning på: 
1,12 
  
Totalt värde på el 
Elpris plus rörlig nätavgift plus högre energiskatt ger: 
0,448 + 0,175 + 0,434 = 1,057 kr/kWh 
  

6.5.2 Beräkning 

  
Årlig elproduktion 
950 · 1,12 · 10 = 10640 kWh/år 
  
Värde på årlig elproduktion 
10640 · 1,057 = 11246,48 ≈ 11246 kr/år 
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Installationskostnader 
10 · 11000 = 110000 kr 
  
Återbetalningstid 
Återbetalningstiden inklusive degradering bedöms till kortare än 20 år: 
110000/11246 = 9,78126 = 10 år 
  
Återbetalningstid med hänsyn till 0,5 % årlig degradering ger: 
Efter 10 år: 11246 + 11246 · 0,995 + 11246 · 0,9952 + 11246 · 0,9953… + 11246 · 0,9959 = 109963,0946 
≈ 109963 kr < 110000 kr 
Efter 11 år: 11246 + 11246 · 0,995 + 11246 · 0,9952 + 11246 · 0,9953… + 11246 · 0,99510 = 
120659,2791 ≈ 120659 kr > 110000 kr 
  
Svar 
Återbetalningstiden för Ullbro är 11 år 
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6.6 Teknikhus i Kiruna 

På taket av ett teknikhus i Kiruna har en solcellsanläggning på 5 kW bestående av 20 stycken 
solcellspaneler satts upp i söderläge. Solcellerna sattes upp i september 2017.   
 

 
Teknikhuset i Kiruna. Bild: Mats Andersson, Trafikverket. 
 

6.6.1 Parametrar 

  
Solinstrålning 
Solkarta ger: 800 kWh/m2 och år 
  
Vinkel och väderstreck 
Samtliga solcellsmoduler (5 kW) är riktade åt söder. 
  
Samtliga solcellsmoduler har en vinkel på runt 30 grader. En vinkel på 45 grader i söderläge ger en 
procentuell globalstrålning på 1,12 och en vinkel på 0 grader ger en procentuell globalstrålning på 
1,00. 30 är två tredjedelar av 45 så skillnaden mellan 0 och 45 grader delas på 3 och detta 
subtraheras sedan från värdet för 45 grader: 
1,12 - 1,00 = 0,12 
0,12/3 = 0,04 
1,12 - 0,04 = 1,08 
  
Totalt värde på el 
Elpris plus rörlig nätavgift ger: 
0,448 + 0,175 = 0,623 kr/kWh 
  

6.6.2 Beräkning 

  
Årlig elproduktion 
800 · 1,08 · 5 = 4320 kWh/år 
  
Värde på årlig elproduktion 
4320 · 0,623 = 2691,36 ≈ 2691 kr/år 
  
Installationskostnader 
5 · 11000 = 55000 kr 
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Återbetalningstid 
Återbetalningstiden inklusive degradering bedöms till längre än 20 år: 
55000/2691 = 27,12746  = 28 år 
  
Byte av växelriktaren ger: 
55000 + 18000 = 73000 kr 
  
Återbetalningstid med hänsyn till 0,5 % årlig degradering ger: 
Efter 29 år: 2691 + 2691 · 0,995 + 2691 · 0,9952 + 2691 · 0,995 3… + 2691 · 0,99528 = 72814,29941 ≈ 
72814 kr < 73000 kr 
Efter 30 år: 2691 + 2691 · 0,995 + 2691 · 0,9952 + 2691 · 0,995 3… + 2691 · 0,99529 = 75141,22791 ≈ 
75141 kr > 73000 kr 
  
Svar 
Återbetalningstiden för Kiruna är 30 år 
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6.7 Teknikhus i Uppsala 

I april 2018 sattes en solcellsinstallation på 20 stycken paneler med en effekt på 5 kW upp på taket av 
ett teknikhus i Uppsala. Cellerna har installerats både i östlig och västlig riktning och är förankrade i 
taket med vikter. 
 

 
Teknikhuset i Uppsala. Bild: Mats Andersson, Trafikverket. 
 

6.7.1 Parametrar 

  
Solinstrålning 
Solkarta ger: 925 kWh/m2 och år 
  
Vinkel och väderstreck 
Hälften av solcellsmodulerna (2,5 kW) är riktade åt öster och den andra hälften åt väster. 
  
Samtliga solcellsmoduler har en vinkel på 15 grader. 
  
Öster: En vinkel på 45 grader i österläge ger en procentuell globalstrålning på 0,92 och en vinkel på 0 
grader ger en procentuell globalstrålning på 1,00. 15 är en tredjedel av 45 så skillnaden mellan 0 och 
45 grader delas på 3 och detta subtraheras sedan från värdet för 0 grader: 
1,00 - 0,92 = 0,08 
0,08/3 = 0,02667 ≈ 0,027 
1,00 - 0,027 = 0,973 
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Väster: En vinkel på 45 grader i västerläge ger en procentuell globalstrålning på 0,88 och en vinkel på 
0 grader ger en procentuell globalstrålning på 1,00. 15 är en tredjedel av 45 så skillnaden mellan 0 
och 45 grader delas på 3 och detta subtraheras sedan från värdet för 0 grader: 
1,00 - 0,88 = 0,12 
0,12/3 = 0,04 
1,00 - 0,04 = 0,96 
  
Totalt värde på el 
Elpris plus rörlig nätavgift ger: 
0,448 + 0,175 = 0,623 kr/kWh 
 

6.7.2 Beräkning 
  
Årlig elproduktion 
Öster: 925 · 0,973 · 2,5 = 2250,0625 ≈ 2250 kWh/år 
Väster: 925 · 0,96 · 2,5 = 2220 kWh/år 
Σ: 2250 + 2220 = 4470 kWh/år 
  
Värde på årlig elproduktion 
4470 · 0,623 = 2784,81 ≈ 2785 kr/år 
  
Installationskostnader 
5 · 11000 = 55000 kr 
  
Återbetalningstid 
Återbetalningstiden inklusive degradering bedöms till längre än 20 år: 
55000/2785 = 19,74865  = 20 år 
Ovanstående återbetalningstid är exklusive degradering. Tar vi hänsyn till degradering i 20 år blir 
värdet: 
Efter 20 år: 2785 + 2785 · 0,995 + 2785 · 0,9952 + 2785 · 0,9953… + 2785 · 0,99519 = 53131,96249 ≈ 
53132 kr < 55000 kr. 
Efter 21 år: 2785 + 2785 · 0,995 + 2785 · 0,9952 + 2785 · 0,9953… + 2785 · 0,99520 = 55651,30267 ≈ 
55651 kr > 55000 kr. 
Återbetalningstiden är alltså 21 år vilket medför byte av växelriktaren. 
  
Byte av växelriktaren ger: 
55000 + 18000 = 73000 kr 
  
Återbetalningstid med hänsyn till 0,5 % årlig degradering ger: 
Efter 28 år: 2785 + 2785 · 0,995 + 2785 · 0,9952 + 2785 · 0,9953… + 2785 · 0,99527 = 72937,48148 ≈ 
72937 kr < 73000 kr 
Efter 29 år: 2785 + 2785 · 0,995 + 2785 · 0,9952 + 2785 · 0,9953… + 2785 · 0,99528 = 75357,79407 ≈ 
75358 kr > 73000 kr 
  
Svar 
Återbetalningstiden för Uppsala är 29 år 
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7. Resultat  
Nedan presenteras en sammanfattande tabell där samtliga parametrar för respektive 
solcellsinstallation finns med samt även återbetalningstiden för dessa.  
 

 
Tabell 1: Resultat av beräkningarna med tillhörande parametrar  
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8. Analys  

8.1 Projekten 

8.1.1 Teknikhus i Niemisel 

Teknikhuset i Niemisel har en beräknad återbetalningstid på 34 år. Detta är den längsta beräknade 
tiden av alla projekt och beror främst på en kombination av lägre globalstrålning i området, inte 
optimalt placerade solcellsmoduler samt utebliven energiskatt. Underhåll i form av byte av 
växelriktaren har även haft en stor inverkan på den långa återbetalningstiden. 

8.1.2 Vägtunnel i Ullbro 
Solcellerna i anslutning till vägtunneln i Ullbro har en beräknad återbetalningstid på 11 år vilket är 
den överlägset kortaste beräknade tiden och långt innan växelriktaren behöver bytas. Värt att nämna 
här är att installationen bara är runt 40 kr ifrån att bli avbetald på 10 år vilket troligtvis är närmare 
sanningen än 11 år. Detta förklaras med att installationen ligger i en soligare del av landet, är 
placerad i en optimalare vinkel på 45 grader samt gör besparingar på energiskatten. 

8.1.3 Teknikhus i Kiruna 

Teknikhuset i Kiruna är den nordligaste installationen av alla och har en beräknad återbetalningstid 
på 30 år. Installationen har i och med sitt läge den lägsta globalstrålningen av de beräknade 
projekten men de mer optimalt placerade solcellsmodulerna ger den en kortare återbetalningstid än 
den mer sydligt belägna installationen i Niemisel. Installationen är ungefär 180 kr ifrån att bli 
avbetald på 29 år. Även här har utebliven energiskatt samt underhåll i form av byte av växelriktaren 
haft en stor inverkan på den långa återbetalningstiden. 

8.1.4 Teknikhus i Uppsala 

Teknikhuset i Uppsala har en beräknad återbetalningstid på 29 år, dock runt 60 kr ifrån 28 år. 
Här bör påpekas att återbetalningstiden ligger på gränsen för inköp av en ny växelriktare och om 
komponenten håller i ett extra år än antaget skulle man möjligtvis kunna argumentera för att 
återbetalningstiden kan ligga på 21 år i stället för 29. Detta kommer dock att bli ogjort så fort bytet 
av växelriktaren till slut måste ske. Att hävda att återbetalningstiden är 21 år skulle således inte vara 
helt ärligt. Mer optimalt vinklade moduler hade kunnat korta ner återbetalningstiden till en bit under 
20 år vilket hade tillåtit installationen att tillverka gratis elektricitet i några år innan bytet av 
växelriktaren. Som för de andra teknikhusen har utebliven energiskatt spelat en viktig roll här också.  

8.2 Sammanfattat 

Förutom uppenbara faktorer som globalstrålning samt vinkel och väderstreck på solcellsmodulerna 
har även utebliven energiskatt påverkat återbetalningstiden för teknikhusen mycket. Om det är billigt 
att köpa elektricitet, vilket det är med utebliven energiskatt, så blir värdet av den egenproducerade 
elen lägre, och detta gör återbetalningstiden längre. Detta leder i sin tur till underhåll i form av ett 
byte av växelriktaren innan återbetalningstiden är nådd vilket i sin tur förlänger återbetalningstiden 
ytterligare. 
 
Samtliga teknikhus ligger över det antagna minimivärdet för livslängder för en solcellsinstallation. 
Värt att nämna är dock att antagen livslängden för solcellsinstallationer på 25 år som sagt anses vara 
ett minimivärde och att installationerna har möjlighet att, och borde, producera elektricitet mycket 
längre än så förutsatt att de inte utsätts för skador av något slag. 
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30 år är en lång tid så när det kommer till frågan om solcellerna på teknikhusen kan vara en lönsam 
investering är det svårt att svara på. Överlag kommer de troligtvis inte att ge särskilt stor avkastning 
under sin livslängd. Kiruna och Uppsala har dock absolut möjlighet att producera några tusenlappar 
per år efter sina dryga 30 års återbetalningstid. Niemisel med sina 34 år kommer dock troligtvis inte 
ge någon ekonomisk vinst och det är nog snarare så att det handlar om att gå på ± 0 i detta fall. 
Däremot så kan och bör solcellsinstallationerna snarare ses som en klimatvinst i stället för en ren 
ekonomisk vinst vilket i grund och botten är den främsta anledningen till att Trafikverkets tog 
initiativet till en början med.   
 
På den mer positiva sidan kan vi dock se att mer optimalt placerade solcellsmoduler med bra vinkel 
och med inräknad energiskatt är en betydligt lönsammare investering som är återbetald många år 
innan växelriktaren behöver bytas ut. Solcellerna i Ullbro med sina 11, och närmare 10 års 
återbetalningstid anses som en god investering även rent ekonomiskt och installationen har 
förutsättningar att producera stora mängder gratis elektricitet i många år innan någon typ av 
underhåll anses krävas. 

8.3 Andra relevanta faktorer 

En faktor som även är värd att nämna är det faktum att solcellsinstallationerna blir 
energiskattepliktiga på sin producerade el när man har installerar över sammanlagt 255 kW. Handlar 
det om flera mindre solcellsinstallationer på under 255 kW men som tillsammans hamnar över 255 
kW blir energiskatten dock reducerad. 
 
Om Trafikverket fortsätter att installera solcellsanläggningar runt om i landet är 255 kW en låg siffra 
som borde nås relativt fort. Detta riskerar att göra den ekonomiska återbetalningstiden betydligt 
längre. Det är dock osäkert hur detta skulle påverka teknikhusen som sedan innan är skattebefriade. 
(Solelkommissionen. 2018. Energiskatt) 
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9. Slutsatser  

9.1 Teknikhus i Niemisel 
Återbetalningstiden för teknikhuset i Niemisel är 34 år vilket är den längsta beräknade 
återbetalningstiden. 34 års återbetalningstid för en solcellsanläggning anses som mycket dåligt men 
installationen har trots det potential att bli återbetald.  

9.2 Vägtunnel i Ullbro 

Återbetalningstiden för installationen i Ullbro är 11 år vilket är den kortaste beräknade 
återbetalningstiden. 11 år anses som en mycket bra återbetalningstid och installationen kan med 
säkerhet förväntas ge god avkastning.  

9.3 Teknikhus i Kiruna 

Återbetalningstiden för teknikhuset i Kiruna är 30 år vilket är den näst längsta beräknade 
återbetalningstiden. 30 års återbetalningstid anses som dåligt men installationen blir trots det med 
största sannolikhet återbetald och har även potential att ge en mindre avkastning mot slutet av sin 
livstid.  

9.4 Teknikhus i Uppsala 

Återbetalningstiden för teknikhuset i Uppsala är 29 år vilket är den tredje längsta beräknade 
återbetalningstiden. 29 års återbetalningstid anses som dåligt men installationen blir trots det med 
största sannolikhet återbetald och har även denna potential att ge en mindre avkastning mot slutet 
av sin livstid.  
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10. Rekommendationer  
För fortsatta studier rekommenderas beräkningar av liknande slag för specifikt integrerade solceller 
(BIPV) i anslutning till anläggningar då det för tillfället saknas undersökningar på just detta.  
 
Då det i denna studie framgår att solcellsinstallationer i anslutning till vägnätet är mer ekonomiskt 
lönsamma skulle en undersökning på hur det kan appliceras mer solceller i denna sektor också vara 
av intresse.   
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https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2019/februari/solcellernas-elproduktion-upphor-vid-stromavbrott-nar-vaxelriktaren-slas-av/
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