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Abstract 
This report describes a project concerning the area within industrial technology and 
sustainability. The research investigates the possibility to apply a renewable energy source 
utilizing solar energy through solar cells.  The energy that extracts shall, to a certain extent, be 
applied as an energy source to the establishment Rosendals Trädgård. Rosendals Trädgård was 
chosen as a hypothetical example of how an implementation of an organization can be 
successful. The company HPsolartech was a leading hand during the study since they attain 
professional knowledge within this subject. In order to make the study accurate, HPsolartech 
supported the data by sharing the ground theories about solar energy, the difficult calculations 
and the implementation of solar cells. With their guiding and support, valuable facts and results 
was attained. The aim to this project is to present a proposition to Rosendals Trädgråd with 
support from HPsolartech. The result for Rosendal turned out to a production of solar energy 
that covers 24% of their current energy consumption and an economical saving of SEK 160 
900 annually. 
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Sammanfattning 
Denna rapport redogör för ett projekt inom området industriell teknik och hållbarhet. Studien 
utreder möjligheten att tillämpa en förnyelsebar energikälla där solenergi skall utvinnas genom 
solceller. Energin som utvinns skall till en viss grad leda till energiförsörjning hos Rosendals 
Trädgård. Verksamhet har valts som ett hypotetiskt förslag på hur man kan anpassa, beräkna 
och implementera solceller. För att uppnå ett realistiskt förslag har företaget HPSolartech 
används som ett “verktyg” och teoretiskt stöd kring solcellstekniker och beräkningsmodeller. 
Syftet med detta projekt var att ta fram beslutsunderlag för Rosendal, med hjälp av att använda 
HPSolartechs simuleringsprogram för solcellsanläggningar. Resultatet visade att en 
solcellsanläggning på Rosendal skulle täcka 24% av den årliga energiförbrukningen och ge en 
kostnadsbesparing på SEK 160 900. 
 
 
Nyckelord: Solcell, solenergi, solpanel, solcellspanel, solcellssystem, solteknik, solintensitet, 
effekt, solcellsanläggning, växthus, HPSolartech, Rosendals trädgård 
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Nomenklatur 
 
Storhet    Beteckning    Enhet 
Azimut     !     °  
Diffusstrålning   ID     W/m2 
Effekt     P     W 
Frekvens    "     Hz (s-1) 
Globalstrålning   IG                                                     W/m2  
Latitud     #     ° 
Ljusetshastighet   c     2.99*108 m/s 
Optimalvinkel    $     ° 
Plankskonstant   h     6.6261*10-34 Js 
Spänning    U     V 
Ström     I     A 
Våglängd    %     nm 
 
 
Index     Betydelse 
AC/AC    Växelström till växelström 
DC/DC    Likström till likström 
Imp     Ström när maximal effekt uppnås 
Isc (Short circuit current)  Ström vid kortlsutning 
MPPT/PMP     Ström när maximal effekt nås 
STC     Standard förhållande för en solcellsmodul som  

testas i laboratorium vilket är:  Ljusintensitet 1000  
W/m2 och temperatur 25 °C. 

Voc (Open circuit voltage)  Öppen spänning  
Vmp     Spänning när maximal effekt uppnås 
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1. Inledning 
 
Nyttjandet av solenergi är mycket underutvecklat i Sverige. Endast 0.18% av den energi som 
produceras i Sverige kommer från solenergi, jämfört med Tyskland där motsvarande siffror 
uppgår till 7- 8%. Detta trots att Sverige har 95% av den solinstrålning som Tyskland har 
(Lundh 2019). 
 
Sedan september 2018 så har tullavgifterna på solceller tagits bort, varpå priset på solpaneler 
hittills minskat med 20% (Lundh 2019). 
 
Solenergi är en förnyelsebar energikälla. Med anledning av den klimatkris och till denna 
kopplade utmaningar som världen står inför för att tillgodose det energibehov som finns, är 
tekniker som solenergi högst aktuellt. Detta genom att nyttja den solinstrålning som träffar 
jordytan för att bidra till att möta det energibehov som finns.  
 
Att ta vara på solenergi med hjälp av solcellspaneler är tekniker som är möjligt för 
privatpersoner och mindre företag att implementera på sin egen mark eller sina egna byggnader. 
Detta till skillnad från andra förnybara energikällor såsom vattenkraft och vindkraft som i 
princip bara stora bolag har möjlighet att äga. Detta möjliggör för fler och mer klimatsmarta 
beslut på individnivå. 
 
Detta projekt utredde möjligheterna kring just nyttjandet av solenergi med hjälp av solceller 
som energikälla såg ut, genom att använda verksamheten Rosendals Trädgård som exempel. 
 
Rosendals Trädgård är ett 5,5 hektar stort område beläget till väster om Rosendals slott på 
Djurgården i Stockholm (latitud 59°). Marken och byggnader arrenderas av Kungliga 
Djurgårdsförvaltningen, och är en del av Kungliga Djurgården och Nationalstadsparken.  
Stiftelsen är helt ekonomiskt oberoende och verksamheten erhåller därmed inga bidrag från 
stat eller kommun. All vinst går tillbaka in i verksamheten för att utveckling och drift av 
Rosendals Trädgård (Rosendals Trädgård, 2019). 
 
Stiftelsen Rosendals Trädgårds historia började med att Svenska Trädgårdsföreningar bedrev 
växthus med trädgårdsskola på Rosendal mellan åren 1862–1911. Här utbildades 
trädgårdsmästare, vilken var den första trädgårdsmästarutbildningen i Sverige. Kungliga 
Djurgårdsförvaltningen tog över verksamheten i början av 1960-talet. År 1982 bytte 
verksamheten riktning, mot att istället bedriva en handelsträdgård med målsättning att sprida 
kunskap och intresse om trädgårdskonst men även att kunna bedriva forskning och utbildning 
kring biodynamisk odling (Rosendals Trädgård, 2019). 
  
Inom anläggningens systemgränser finns sex växthus, varav fem intilliggande i direkt 
anslutning till varandra samt ett externt. Verksamheten innefattar växthusodling, grönsaksfält, 
fruktträdgård, plantbod, gårdsbutik, trädgårdskafé, vedugnsbageri, kursverksamhet, 
trädgårdsvisningar, företagsarrangemang, bröllop etc. och bedrivs i de flera olika byggnaderna. 
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I de fem intilliggande växthusen finns kontor, bageri, servering, omklädningsrum, garage och 
butik och i det avskilda växthuset finns kök och servering (Rosendals Trädgård, 2019) 
(Karlsson, 2019). 
 
Figuren nedan (figur 1) visar tydligare hur byggnaden där kök, kontor och trädgårdsmästarens 
bostad är sammankopplat med de fem växthusen. Den del av byggnaden som är bostad 
markeras i bilden.  

 
Figur 1 Skiss av byggnadernas sammankoppling (Bengtsson et al., 2017) 

  
På Rosendals Trädgård är man mycket mån om hållbarhet. Kretslopp är ett ledord för hela 
verksamheten. Man har som mission att sprida kunskap och inspirera genom biodynamisk 
odling, där naturens kretslopp är utgångspunkt. Råvaror som skördas i trädgården säljs i 
gårdsbutiken eller används vid tillagning av den mat/bakverk som säljs i restaurang/ café. 
Matrester komposteras varpå denna kompost används till att gödsla odlingarna i trädgården 
(Rosendals Trädgård, 2019). 
 
Energibehovet på Rosendal varierar med säsongen. Verksamheten Rosendals Trädgård är i 
drift månaderna februari till december med stängt för underhåll under fyra veckor i januari 
månad. Uppvärmning av växthusen sker året runt. En stor utmaning för Rosendals Trädgård är 
uppvärmning av växthusen under de kallare månaderna (Karlsson 2019). 
 
I nuläget sker uppvärmning genom en markvärmepump, vilken installerades för sex år sedan 
och drivs av elenergi. Värmepumpen överför värme till en saltlösningskrets (vattenburet 
värmesystem) som i sin tur värmer upp omgivningen genom fläktkonvektorer. Man har som 
mål att håll temperaturen i växthusen mellan 20- 22 °C, men aldrig lägre än 12- 14 °C.  
Kostnaden för uppvärmning är idag mycket hög (i snitt 60 000 kr/ månad) och systemet 
(energikällan) som används går inte i linje med det kretsloppstänk och hållbarhetsprofilering 
som Rosendals Trädgård eftersträvar i övriga verksamheten. Övrig energiförbrukning avser 
drift av köksmaskiner, kontor, belysning, underhåll etc. (I bageriet används en vedugn.) 
(Karlsson 2019). 
 
Det finns flera utmaningar med att införa solenergi på Rosendals trädgård. Växthusens 
ytterväggar består av gamla enkelglas och är varken lika täta eller energieffektiva som moderna 
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växthus. För att reglera temperaturen i växthusen under sommarmånaderna används gardiner 
för skuggning samt att takstolarna kan öppnas (Karlsson 2019). 
 
Med anledning av nybyggnation så uttrycker Rosendal att den unika ”skyline” som de fem 
intilliggande växthusen bildar, är en estetisk tillgång som man värdesätter, och ser oförändrad. 
Likaså de gamla växthusens “karaktär” och “mysfaktor” är något man man vill bevara. Att byta 
glas och täta alla växthus är inget alternativ, då det förstör den unika upplevelse/ känsla 
Rosendals Trädgård vill ge sina gäster (Karlsson 2019). Detta medför en motsägelse med 
avseende på den hållbarhetsprofilering som Rosendals Trädgård även värderar högt. Detta är 
en begränsande faktor som medför ytterligare utmaning. 
 
Att kunna nyttja en förnyelsebar energikälla såsom solenergi för att driva denna värmepump är 
något som Rosendal ställer sig mycket positiva till i och med det hållbarhetstänk man tillämpar 
och målsättning att ligga i framkant och sprida kunskap och inspirera till hållbarhet som man 
har (Karlsson 2019). För att göra detta strategiska val behövs det ta fram ett förslag på hur detta 
kan gå till givet de utmaningar som nämnts och dessutom räkna på i vilken utsträckning 
Rosendals Trädgård kan nyttja solenergi som primär källa till energiförsörjning av hela 
verksamheten.  
 
  
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta projekt är ta fram beslutsunderlag för verksamheten Rosendals Trädgård, som 
är intresserade av att ställa om till solenergi.  
  
Frågeställningar;  
 
● I vilken utsträckning kan Rosendals Trädgård täcka sitt årliga energibehov med 

solenergi? (hur stor andel, skillnad årstider) 
● Hur stor är den årliga kostnadsbesparing som Rosendals Trädgård kan göra genom att 

investera i en solcellsanläggning?  
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2. Solteknik och solceller 
 
2.1 Solcellssystem 
Solcellssystemet består av solpaneler, infästningssystem, kablage (kablar + kontakter), 
växelriktare, elinstallation (överspänningsskydd, jordfelsbrytare, säkringar, eventuell 
energimätning och dataloggning) (Lundh, Bergfjord 2019). Figur 2 visar de olika lagren som 
en solcellspanel består av.  
 
Solceller använder solens energi för att omvandla solenergi till elektrisk energi. När solen lyser 
på cellens yta så skapas en spänningsdifferens mellan cellens fram- och baksida. Spänningen 
uppkommer då ena sidan har ett överflöd av elektroner och andra sidan en avsaknad av 
elektroner. Genom att sammankoppla fram och baksida utvinns då energi från 
spänningsdifferens. Solpaneler seriekopplas sedan för att nå en spänning som dels ligger nära 
den målspänning som man ska omvandla till och dels högt för att få ner strömmen (kabelarean) 
(Lundh, Bergfjord 2019). 
 
För att omvandla till 400V AC som vårt nät håller bör man ligga mellan 350 till 800V för att 
få bra verkningsgrad och kostnadseffektiv omvandling. Detta i sin tur gör att ca 20 paneler i 
serie blir lämpligt (35x20=700V) (Lundh, Bergfjord 2019). 

 
Figur 2: Ritning över en solcellspanels olika lager (HPSolartech 2019) 

 
2.1.1 Fotoelektrisk effekt  
Solcellspanelernas tekniska konstruktion är baserad på det kvantfysikaliska fenomenet 
fotoelektrisk effekt. Fotoelektrisk effekt uppkommer då elektromagnetisk strålning av 
tillräckligt kort våglängd (1- 380 nm), belyser en metall som då emitterar elektroner. Energin 
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som frigörs kallas för fotoner och är kvantiserad (finns endast i vissa mängder). Formen 
beskrivs följande: 
& = ℎ ∗ " där h är plancks konstant och f är frekvensen baserad på ljusets hastighet och 
solstrålens våglängd. Fotonens energi, E, bestäms av den elektromagnetiska strålningens 
frekvens. De elektroner som slits loss och hamnar i rörelse är den elektriska strömmen (Khan 
Academy, 2019). 
 
2.1.2 Monokristallina, polykristallina och amorfa solceller 
Det tre vanligaste typer av solceller på marknaden är idag monokristallina solceller, 
polykristallina solceller och amorfa solceller, även kallade tunnfilmssolceller. Monokristallina 
solceller är den äldsta och mest utvecklade av de tre varianterna. Monokristallina och 
polykristallina solceller är baserade på kisel där polykristallina solcellerna innehåller flera 
mindre kiselkristaller som pressats ihop medan de monokristallina består av tunna skivor från 
en hel kiselkristall, ett kiselblock. Kisel används även i tunnfilms- solcellerna men nu endast 
som ett tunt skikt ovanpå glas, metall eller plast, för att få upp effektiviteten kan man även 
placera flera tunna skikt av kisel ovanpå varandra. En fördel med tunnfilms- solcellerna är att 
de är anpassningsbara för rundade ytor och går därför att placera på platser där de kristallina 
solcellerna inte skulle kunna placeras (Energimyndigheten 2018).  
 
Effektiviteten skiljer sig dock mellan dessa olika typer där monokristallina solcellerna är den 
mest effektiva varianten med en verkningsgrad på ca 15- 22%, vilket innebär att 15- 22% av 
solens energi omvandlas till elektricitet. Det vill säga att en solintensitet som lyser på panelerna 
om 1000W kan ca 200W omvandlas. Verkningsgraden hos polykristallina solcellerna ligger 
strax efter med ca 15- 17%, medans tunnfilms-solcellerna bara kommer upp i ca 10-16% 
(Energimyndigheten 2019). 
 
2.1.3 Kiselcellerna  
Kiselcellerna kan beskrivas som ”små batterier som är seriekopplade”, där en går till plus och 
en går till minus (varje ruta). Sammankoppling sker endast mellan de enskilda cellerna. Varje 
cell har en plus och en minussida, där minus vanligen utgör dess framsida och plus dess 
baksida, då man sett att detta genererar mer energi än att ha det motsatt (framsida/ baksida) 
(Lundh, Bergfjord 2019). 
 
Kiselcellerna omvandlar solstrålningens energi med hjälp av fotoelektrisk effekt. Detta genom 
att solen skapar en spänningsskillnad på ungefär 0.5V mellan solcellernas över- och undersida. 
Även om differensen är liten från varje cell så får man ut en hög spänning på hela panelen 
genom att kedjekoppla alla celler. Varje solcell genererar ca 0,5V och en solcellspanel består 
vanligen av ungefär 60- 72 stycken kiselceller, så fås då en total energigenerering på 30-36V 
(0.5* antal celler) per panel (Lundh, Bergfjord 2019). 
 
En solcellspanel beräknas tappa 0.6 -0.8% effekt för varje år (Lundh, Bergfjord 2019). 
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2.1.4 Växelriktare/ inverter 
Energin som genereras från monokristallina solceller är i form av likström (DC), och det krävs 
därför en växelriktare som omvandlar likström till växelström (AC), då växelström är standard 
i de allmänna elnäten. Storleken på växelriktaren beror på den önskade effekten som ska 
levereras. En inverter omvandlar inte bara likström till växelström utan synkroniserar också 
oförbrukad energi ut till elnäten, vilken man då kan sälja. En växelriktare optimerar 
solcellspanelerna så att den bästa möjliga effekten kan utnyttjas vid olika solinstrålningar 
(Energimyndigheten 2015). Detta kan även innebära att maxkapaciteten kan vara lägre än den 
maxeffekten på solpanelerna. Detta kan dock ske någon gång per år en solig dag mitt i juni. 
Därför är det inte alltid lönsamt att ta en inverter som har för hög maxkapacitet för den blir 
onödigt dyr och kan inte nyttja sin maxkapacitet. Vanligtvis har en inverter en verkningsgrad 
om 95-98%. Detta innebär alltså att ca 2-5% av energin som solcellspanelerna genererar går 
förlorad i dimensioneringen. Bilden nedan (figur 3) illustrerar ett seriekopplat solcellsmontage 
som går direkt ut till nätet men varsin inverter (Lundh, Bergfjord 2019). 
 
 
 
 

 
Figur 3: Seriekopplat solcellsmontage (HPSolartech) 

 
2.1.5 Optimerare/ microinverter -eller inte? 
En optimerare är den del som optimerar utvinningen från solinstrålningen.  Optimerare eller 
microinverters kan användas för att kunna prioritera paneler olika beroende på om vissa celler 
är belägna i skugga. Utan en optimerare eller microinverter så kommer en panel där vissa celler 
är  i skugga inte att generera någon energi alls. Med hjälp av optimerare eller microinverter kan 
man istället låta en panel i skugga arbeta på halvfart, vilket medför att man trots skuggigt läge 
kan alstra en viss mängd energi. Fördelen är alltså att varje panel i sig får en MPPT (Lundh, 
Bergfjord 2019).  
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Figur 4:  Diagram där punkten för optimal energiutvinning finns markerad (Egen bild) 

 
Den optimala energiutvinningen får när den maximala spänningen utvinner den maximala 
mängden ström, den så kallade maximum power point tracker eller Pmp som figur 4 ovan 
förklarar. Beroende på solinstrålningen så hittar optimeraren hittar Pmax på kurvan och kan då  
utvinna bästa möjliga energin. Nedan visar jämförelse vid skugga (Lundh, Bergfjord 2019) 
 
Teknik      Effektförlust vid skugga 
Ingen optimerare/ microinverter  40% 
Optimerare     35% 
Microinverter     35%     
 
För att kunna anpassa/ prioritera de olika solpanelerna för ett helt solcellssystem så krävs att 
man har en optimerare för varje solcell respektive en växelriktare för varje panel med 
microinverter- tekniken. Med microinverter- tekniken kan solceller generera växelström direkt 
från solpanelerna, men kräver då att respektive solcellspanel har en egen växelriktare (Lundh, 
Bergfjord 2019). 
 
Tekniker för att kunna prioritera solpaneler medför två huvudsakliga nackdelar. I och med att 
denna teknik kräver hundratals optimerare/ växelriktare, kombinerat med att de båda har 
kortare beräknad livslängd än solcellspanelerna, så kommer flera av dessa statistiskt sett gå 
sönder under solpanelernas livstid. Byte av optimerare respektive växelriktare mycket 
arbetsamt och ineffektivt ur ekonomisk synpunkt men effektivitets mässigt då systemet inte 
kommer kunna leverera maximalt då ett antal optimerare/ växelriktare är ur funktion (Lundh, 
Bergfjord 2019). 
 
Att ha optimerare eller flera växelriktare resulterar i omkring 2% förlust pga. att DC/DC måste 
göras för varje panel, med hjälp av flera optimerare/ växelriktare. För ett helt solcellssystem 
ger detta en total förlust på omkring 4%. Därför är det, om man inte har mycket skuggiga 
förhållanden, effektivare att endast ha en växelriktare (och ingen optimerare) då den har en 
verkningsgrad på 98% (Lundh, Bergfjord 2019). 
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2.1.6 Perc 
Baksida som reflekterar (spegelfilm) för att kunna nyttja strålarna maximalt. Då kiselcellerna 
är mycket tunna så tar sig en del strålar igenom. Med hjälp av spegling kan man reflektera 
dessa och därigenom öka den totala verkningsgraden hos solpanelen (Lundh, Bergfjord 2019). 
 
2.1.7 Kablage (kablar + kontakter) 
Det som avgör hur stor energiförlusten för kablaget blir är: kabelns area, längd, mängd ström 
som ska passera genom kabeln, motståndet i det aktuella materialet samt temperatur (Lundh, 
Bergfjord 2019). 
 
Förlust i kablage beräknas enligt; spänningsfall * ström = förlust. För att förstå kvantiteten av 
förlust som sker genom kablage så anses 1% energiförlust som riktigt bra, med 4% anses vara 
inom gränsvärdena. Man strävar efter att ligga över 4% (Lundh, Bergfjord 2019). 
 
Energiförlust genom kablage sker endast i form av värmeavgivning. Vid kallare temperaturer 
är därför energiförlusten genom kablage något lägre. Kablage av lägre kvalitet har högre 
energiförlust, varpå framförallt kontakter på sikt då brinner sönder. I och med detta är det därför 
viktigt med kablar av hög kvalitet (Lundh, Bergfjord 2019). 
 
Gummit hos kablar är det som åldras fortast i solcellssystemet. För att uppnå längsta möjliga 
livstid hos kabeln ställs därför tekniska krav som UV- och vattenbeständighet samt vind- och 
temperaturtålighet hos kabeln. En metod för att ytterligare säkra kabelns livslängd kan denna 
försluts i en skyddande stålslang. Detta förenklar även själva installationen (Lundh, Bergfjord 
2019). 
 
2.2 Solintensiteten i Sverige 
För att kunna uppskatta mängden energi som kan utvinnas från solinstrålningen krävs data 
kalkyler för solintensiteten i Sverige. I Stockholm ligger den årliga globala solintensiteten på 
omkring 1000 kWh/m2. Global solinstrålning är summan av alla olika typer av 
solinstrålningens vilket omfattar diffus-,direkt-och reflekterad strålning. En diffus (D) 
solinstrålning innebär ljusets spridning som kan påverkas av moln, partiklar (luftföroreningar, 
rök och dimma). Direkt (I) solinstrålning är precis som det låter, solens strålning en klarblå dag 
utan hinder/filter som kan blockera ljuset (SMHI 2016). 
 
Den globala (G) solinstrålningen beräknas enligt formeln: 
G= Isin(h)+D  
Där h står för solens höjd. Figur 5 nedan visar den globala ljusintensiteten i Sverige.  
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Figur 5: Den globala solinstrålningen 1961-1990 i Sverige. (SMHI 2017) 

 
Sverige har en genomsnittlig solinstrålning om 1kW, vilken skapar 1000 kWh, dvs att tiden 
blir en faktor om tusen (Lundh, Bergfjord 2019).  
 
Diagrammet i figur 6 illustrerar förhållandet mellan effekt och spänning vid olika nivåer av 
ljusintensitet. Starkare ljusintensitet ger större effekt hos solcellspanelen, och den kan då 
generera mer ström. 

Figur 6: Förhållandet mellan spänning och effekt (Lundh, Bergfjord 2019) 

 



19 

2.2.1 Temperaturens betydelse 
Temperaturen har en relevant påverkan på solcellspanelerna eftersom spänningen påverkas av 
temperaturen. Man utgår alltid ifrån STC, där temperaturen ligger på 25° (C.Julian Chen 2011) 
Öppen krets (Voc) som är den obelastade spänningen sjunker om temperaturen överstiger 25°. 
Då solcellerna är kiselbaserade är temperaturkoefficienten (k) -0.3% vilket innebär att Voc 
sjunker med 0.3% per stigande grad enligt;  
 
Voc =  (T-25)*k = ΔT * k, T är temperatur. 
 
Voc ökar då temperaturen är mindre än 25°, vilket medför en större effektkapacitans för 
panelerna.  För nyttjande av solcellspaneler i Norden, där den genomsnittliga temperaturen är 
längre än i många andra delar av världen, kan man se det som en fördel då den lägre 
temperaturen kompenserar för den något längre mängd solinstrålning som Norden har (Lundh, 
Bergfjord 2019).  
 
 
2.3 Solens infallsvinkel mot jorden 
Solcellernas energiproduktion beror på var på jorden de är placerade, även om effektiviteten 
på solcellerna är densamma. Detta beror på att solen är olika stark på olika delar av jorden och 
därmed kommer mer energi kunna utvinnas om det lyser mer sol på solcellerna (Lundh, 
Bergfjord 2019). Verkningsgrad för solceller varierar beroende på hur de är placerade på ett 
tak i olika väderstreck och vinkel (Jämtkraft). För att placeringen av en solcellspanel skall 
optimeras krävs det att panelen har rätt vinkel och mot rätt väderstreck. I det ideala fallet bör 
solens strålning träffa panelen ortogonalt. Beroende på vilken årstid står solen olika högt. 
Solens altitud, kallas också för elevation, är sträckan mellan solen och horisonten och beror 
alltså på tid och latitud (Nelson 2003). Azimut är solens infallsvinkel mot horisontalplan räknad 
medsols från söder och varier mellan ±90°. Positiva vinklar menar att solen står i öst och 
negativa i väst. Man kan även räkna med endast positiva vinklar, då är alla vinklar över 180° 
väderstreck från norr.  
Ekvationen betecknas följande: 
 
90 ± 23.5 − 2 = 3 (Svenska solgruppen, 2002) 
$= 90-3  (Svenska solgruppen, 2002) 
 
23.5:  jordaxelns lutning 
2 :  positionen i latitud 
3 :  den vinkel som nyttjas i ekvationen ovan 
$:  optimal vinkel        
 
På vintern står solen lågt, vilket gör att det blir mer atmosfär för solstrålarna att färdas genom.  
Detta gör att det inte är lönsamt att anpassa vinklarna under vintertid då mycket solstrålning 
“försvinner” på vägen till solcellspanelerna (Eriksson & Persson, 2013). Enligt HPSolartech är 
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den optimala vinkel mot solen som medför bästa årsproduktion 42° i Sverige, räknat på den 
59:e breddgraden. 
 
2.3.1 Måste solcellerna ligga i syd? 
En vanlig missuppfattning med solceller är tron om att de måste ligga i sydläge för att generera 
en betydande mängd energi. Ibland kan öst/väst-läge vara bättre i och med att man kan nyttja 
större mängd energin under en längre tid, istället för att få ut mycket en kort stund. Figur 7 
visar andel solenergi som kan utvinnas beroende på en solpanels positionering med avseende 
på väderstreck och vinkel mot solen.  
 
I Sverige genereras mest energi runt kl 12:00 (100%). Om man sätter en del paneler mot öst 
och andra mot väst, får man energi kl 07:00-18:00, dvs energin kommer genereras under en 
längre tidsperiod, men mindre max-effekt, vilket har visat sig generera ett totalt större mängd 
energi. Genom att nyttja fler riktningar (öst och väst) istället för endast syd, kan man generera 
80% av all solinstrålning (per årsbasis) (Lundh, Bergfjord 2019).  
 

  
Figur 7: Azmiuts vinkel i förhållande till solcellspanelernas vinkel mot solen (HPSolartech) 
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3.  Metod 
Detta avsnitt förklarar hur projektet genomförts, vilken typ av data som krävs för att komma 
fram till ett resultat samt hur datan har samlats in. 
 
3.1 Datainsamling 
Projektet inleddes med ett möte på Rosendal med Niklas Karlsson, som är trädgårdsmästare på 
Rosendals Trädgård. Övergripande redogörelse för deras verksamhet gavs, samt det behov, 
önskemål och begränsningar som finns från Rosendal sida i och med eventuell implementering 
av solceller. Senare skedde mailkommunikation med Niklas Karlsson för att få mer exakta data 
till beräkning. Frågor gällande nuvarande energiförbrukning, inkommande huvudsäkring, 
ritningar över kommande nybyggnation besvarades.  
 
Ett besök på en föreläsning med Nelson Sommerfeldt 2019-01-29, som undervisade hur SAM 
(System Advisor Model) fungerar gjordes även. SAM är en prestations- och finansmodell 
utformad för att underlätta beslutsfattandet för personer som är involverade i förnybar 
energiindustri.  
 
Möten med HPSolartech gav teoretiskt stöd kring solcellstekniker samt praktiskt stöd genom 
att använda HPSoltechs beräkningsverktyg. Första mötestillfället med Per Lundh ägde rum i 
biblioteket på KTH. Generell info kring HPSolartechs verksamhet och solceller gavs. Även 
deras roll i detta projekt diskuterades och fastställdes. Anteckningar på dator togs. Andra och 
tredje tillfället skedde på HPSolarTechs kontor i Uppsala där andra mötestillfället innefattade 
en föreläsning av Per Lundh och Thomas Bergfjord som redogjorde för solcellstekniker mer i 
detalj. Utrymme för frågeställningar gavs. Vid det tredje mötestillfället gjordes beräkningar för 
verksamheten Rosendals Trädgård med hjälp av HPSolartechs beräkningsverktyg. Förklaring 
av bakomliggande ekvationer som verktyget/ programmet använder gavs. Även denna gång 
fanns utrymme för kompletterande frågeställning. Vid dessa tillfällen togs anteckningar på 
dator, samt ljudinspelning vid tredje mötestillfället.  
 
HPSolartech bistod även med egentillverkat material såsom tekniska förklaringsmodeller och   
illustrationer på förfrågan. Även rekommendationer över läsvärda rapporter gavs. Dessa data 
kommuniceras genom mail.  
 
Beräkningar för implementering av solceller på Rosendal med hjälp av HPSolartechs 
beräkningsverktyg/ program. Körning av detta program genererade resultaten. 
 
Kompletterande data för olika begrepp och tekniker gavs av de webbsidor, bok- och rapport- 
källor som refererade till löpande i texten samt i referenslistan.  
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3.2 Simuleringsverktyget 
 
Simuleringsverktyget som avvändes för att simulering implementering av en 
solcellsanläggning på Rosendals Trädgård använder sig av stora mängder ekvationer för att 
göra alla de nödvändiga beräkningarna. Dessa ekvationer hämtar simuleringsprogrammet från 
en extern simuleringsmodell. Tabelldata för solinstrålning/solposition timme för timme för alla 
platser på jorden hämtas från en kanadensisk databas. Väderdata hämtas från enligt indata 
angiven väderstation genererad av SMHI. Det är den genomsnittliga väderprognosen beräknad 
ca 30 år tillbaka. Mätning sker per timme över dygnet för vilka programmet simulerar mängd 
producerad, köpt och såld energi. Även data för anläggningens totala antal paneler, totala yta, 
sammanställning över dess alla komponenter, totala effekt, total elproduktion, andel av total 
elförbrukning som är solel och den årliga kostnadsbesparingen beräknas. Simuleringarna som 
verktyget genererad ligger inom 5% avvikelse från verkligheten (Lundh, Bergfjord 2019). 
 
Figur 8 nedan visar hur följande parametrar samverkar för att avgöra den beräknade effekt/ 
kvm som en solcellspanel kan generera:  
 

- Panelens kapacitet 
- Azimut 
- Area hos panelen 
- Vinkel mot solen  
- Geografisk position (vinkel solinstrålning + väderdata) 
- Tid på dygnet       (Lundh, Bergfjord 2019) 

 

 
Figur 8: Illustration över de parametrar som avgör en solcellspanels maxeffekt (Egen bild) 
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Beräkningsverktyget som HPSolartech har tagit fram kräver manuell inmatning av följande 
parametrar: 
 
- Inkommande huvudsäkringsstorlek  
- Energiförbrukning/ år 
- Latitud 
- Längd/ bredd takytor  
 
Kapaciteten hos inkommande huvudsäkring är av stor relevans för att försäkra sig om att inte 
överstiga den maximala strömmen som verksamheten kan hantera vid implementering av 
solcellsanläggningen. Risker med att överstiga huvudsäkringens kapacitet är kortslutning och 
i värsta fall brand. Energiförbrukningen är en viktig parameter för att kunna jämföra hur mycket 
solel som kan genereras i förhållande till vad verksamheten konsumerar.  
 
Beräkningsverktyget räknar med ett elpris på 1.25 kr/ kilowattimme (idag), med en beräknad 
årlig prisökning med ca 4% (Lundh, Bergfjord 2019). 
 
Verktyget beräknar följande resultat. Nedan formler är endast förtydligande för vad de olika 
resultaten betyder och omfattar inte alla de hundratals komplexa beräkningar som programmet 
gör.  
 
Anläggningens totala yta = solpanelbelagd yta 1* solpanelbelagd yta 2 + solpanelbelagd yta 
3 + solpanelbelagd yta 4  
Anläggningens effekt = Antal paneler*(maxeffekt/panel) 
Anläggningens årsproduktion = ⅀Årlig produktion (månad för månad)   
Andel solel av den totala årsförbrukningen = total årlig mängd använd solel / total årlig 
elkonsumtion 
Årlig kostnadsbesparing = (total årlig konsumtion * pris per kWh)- (total årlig mängd 
användning solel * pris per kWh) 
Årlig produktion (månad för månad) = Anläggningens effekt, där väderdata och data för 
solposition för aktuell position hämtas och tas hänsyn till (enligt figur ovan) och beräkningar 
görs. 
Årlig försäljning av solel (månad för månad) = Årlig produktion (månad för månad) - 
årlig användning solel (månad för månad)  
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3.3 Tillämpning på Rosendal 
 
3.3.1 Tillgängliga takytor 
Då ritningar för kommande nybyggnation inte ännu finns att tillgå, men med den begränsning 
att det geografiska området som Rosendal arrenderar står oförändrat samt vetskapen att 
Rosendal inte avser förändra växthusens arrangemang, så undersöker projektet implementering 
med de förutsättningar som finns i nuläget. Detta innebär att undersökningen avser ett förslag 
på hur implementering av solceller på Rosendal skulle kunna genomföras med de byggnader 
(takytor) som finns att tillgå i dagsläget. Antagande att takytor är av plåt göras även. Detta för 
beräkningsverktygets anpassning av infästningssystem. Takytan på Prins Bertils boulehall tas 
med i detta förslag, då denna yta ses som en relevant möjlighet att nyttja vid en verklig 
implementering. Möjliga takytor som utretts för nyttjande av solcellspaneler markeras i figur 
9 nedan. 
 

 
Figur 9:  Takytor som kan nyttjas för montering av solpaneler (Google Maps 2019) 

 
3.3.2 Typ av solcell 
I den här rapporten har begränsning till monokristallina solceller gjorts, då det är de mest 
effektiva och i nuläget och den mest ekonomiska modellen att använda sig av. Då undersökning 
av implementering på Rosendal innebär placering på takytor utan böjning, så ses inga relevanta 
fördelar med att nyttja tunnfilmssolceller.  
 
Solcellspanelerna som beräknas med i det förslag som tas fram är av fabrikat/ modell: HPS 
Nordic Series SP1 - 375W. Denna typ av panel kan nå en maxeffekt om 375 W. 
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En viktig parameter att ta med när man väljer vilken typ av solcell samt antalet är att de inte 
överstiger maxeffekt om 255 kW. Detta beror på att man som solelsproducent då ses som ett 
(mindre) elbolag och måste betala en energiskatt om 50 öre/kW för sin energi. Detta ska 
undvikas då det är en onödig utgift (Lundh, Bergfjord 2019), (Energimyndigheten 2019). 
 
3.3.3 Optimerare 
För att det ska löna sig att använda optimerare eller microinverter så krävs att man har mycket 
varierande solinstrålnings- förhållanden över de olika panelerna på sin anläggning. Att använda 
sig av optimerare eller microinverter ger en maximal ökad energigenerering med 5%- men 
endast när det är skugga. I och med detta bedöms användning av optimerare inte lönsamt för 
ett solcellssystem på Rosendals Trädgård, då skuggningsförhållanden där anses normala.  
 
3.3.4 Ingående data 
Följande data gäller för Rosendals trädgård:  
Inkommande huvudsäkring:  160 A   (Karlsson 2019) 
Energiförbrukning/år:  525 506 kWh (Karlsson 2019) 
Latitud:    59,3266 °  (Google Maps 2019)  
 
3.3.5 Vinklar 
Beräkning av den optimala vinkeln mot solen vid Rosendals trädgård används data för 
jordaxelns lutning som är 23,5° och data för den latitud som Rosendals trädgård är beläget.  
 
Latitud på Rosendals Trädgård: 59,3266 (Google Maps 2019).  
90 ± 23.5 − φ = δ → 90 + 23.5 − 59.33 = 57.17°  Sommarhalvåret 
90 − δ = optimalvinkel → 90 − 57.17° = 32.83° 
 
90 ± 23.5 − φ = δ → 90 − 23.5 − 59.33 = 7.17°   Vinterhalvåret 
90 − δ = optimalvinkel → 90 − 7.17° = 82.83° 
 
Beräkningarna gav att den optimala lutningen på sommaren är 32.83° och vintern 82.83°. 
Takets vinklar estimerades kring 30°. Solcellerna kan dock monteras i en annan vinkel än 
takets. Figur 10 nedan redovisar hur vinkeln för takytor uppmättes.  

  
Figur 10: Vinkel för takyta (Egen bild)  

 
3.3.6 Area 
Takets area = längd*bredd 
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3.3.7 Valda takytor 
Takytor som tas med i det förslag som tas fram till Rosendal markeras i figuren nedan. De 
möjliga takytor med svart inramning som presenteras i figur 11 nedan är den area som 
solpaneler föreslås monteras och därmed den yta som använts för beräkning av solenergi. Valet 
av ytor baserades på bästa möjliga utfall med avseende på minst skuggning av takytan samt 
optimala vinkel-förhållandena mot framför allt syd, öst och väst. För att ta reda på detta 
studerades kartbild genererad av Google Maps.  
 

  
Figur 11: Ytor för vilka solpaneler föreslås monteras (Google Maps 2019) 

Då beräkningsverktyget är begränsat till  4 ytor i olika väderstreck (olika azimut), så läggs ytor 
med godtyckligt lika azimut ihop och räknas som en och samma yta. Godtyckligt lika azimut 
definieras i denna metod enligt tolerans  +/- 10°.  
 
Genom att studera en karta (genererad av Google Maps) över området Rosendals Trädgård, så 
kunde azimut fastställas genom att mäta vinkeln beräknat från syd = 0° för de olika takytorna.  
Figur 12 nedan visar hur beräkningarna för Boulehallen på Rosendal gjordes. Denna gav azimut 
80°. 
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.    
Figur 12: Illustrering över aziumt- beräkning för Prins Bertils Boulehall (Google Maps 2019) 

 
På samma sätt mättes övriga azimut- vinklar för samtliga tak/ taksidor, vilka presenteras i 
tabellen nedan.  
 

Byggnad Azimut taksida 1 Azimut taksida 2 

Prins Bertils Boulehall 70° 250° 

Sopstationen 60° 240° 

Omklädningsrum + garage 85° 265° 

Niklas bostad 75° 255° 

 WC 80° 260° 

Tabell 1: Sammanställd data för Azmiut 

Eftersom Prins Bertils Boulehall och sopstationen, respektive omklädningsrum + garage, 
Niklas bostad och WC uppmättes ha godtyckligt lika azimut, så räknades dessa takytor samman 
enligt;  
 
Yta 1 och 2: Boulehall och sopstationen 
Yta 3 och 4: Omklädning+ garage, Niklas bostad och WC 
Figur 13 nedan förtydligar uppdelningen av ytorna.  
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Figur 13: Illustrering över takytorna 1, 2, 3, 4 samt dess värderstreck (Google Maps 2019) 

 
För att anpassa antalet takytor, dvs ta hänsyn till denna sammanslagning vid beräkning i 
programmet simulerades takytorna separat, varpå dess genererade antal paneler lades till ihop 
manuellt för de fyra takytorna (totala ytan i tabellen nedan). Detta behövde göras dels pga. 
programmets begränsning till fyra ytor, som nämnt ovan, men specifikt med avseende på antal 
paneler för att ta hänsyn till att inte 100 % av den totala takarean kommer beläggas med 
solpaneler i beräkningen (dvs area total takyta är inte ekvivalent med total yta belagd med 
solpaneler, pga. hur de monteras + skarvar + ramar). Även antalet växelriktare som krävs 
justerades manuellt i efterhand (se för totala ytan nedan), då vi vill ha en växelriktare för varje 
yta. Vi såg att vi kunde sätta in en 30- växelriktare för alla ytor, för att närma oss 
huvudsäkringsstorlek maximalt.  
 
3.4 Validitet 
HPSolartech är samarbetspartner och inte har någon ekonomisk vinning i detta projekt. Då 
HPSolartech avser primär informationskälla till all teori som rör de tekniska samt 
metodikdelarna i detta projekt, ses den data som fås från denna källa som trovärdig. 
 
Trädgårdsmästare Niklas Karlsson representerar Rosendals Trädgård varpå information från 
denna källa även ses som trovärdig. Resultatet av detta projekt är av högsta intresse för 
Rosendals trädgård, och därav betydelsen av dess relevans och validitet.  
 
De webbsidor och böcker som används som källa till data anses vara av hög trovärdighet då de 
kommer från myndigheter (Skatteverket, Energimyndigheten, SMHI) Rosendals trädgård 
själva, välkänd utbildningsorganisation med gott rykte (Khan Academy), Svenskt energibolag 
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med lång historik inom förnyelsebar energi (Jämtkraft), världsledande inom kart- och 
satellitbilder (Google Maps), böcker skrivna av forskare/ fysiker i utbildningssyfte.  
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4.  Resultat 
Detta avsnitt presenterar all data som tagits fram för att använda vid körning av 
simuleringsverktyget, samt de resultat som körning av detta verktyg genererade.  
 
4.1 Förutsättningar för solteknik på Rosendal 
Vid körning av simuleringsverktyget användes data framtagen för de olika byggnaderna/ ytorna 
på Rosendals Trädgård. Tabell 1, 2, 3 och 4 nedan presenterar sammanställda data för alla 
byggnaders takytor separat samt sammanslaget, där kolumn “Total yta” innehåller de indata 
som används vid körning av beräkningsprogrammet.  
 
 
Yta 1 
*½ innebär att invertern kommer generera max 15kW (+-10%) per yta, då en yta är ena taksidan. 
Tabell 2: Yta 1 sammanställda data för en Azmut om 60-70° 

Byggnad Prins Bertils Boulehall Sopstation  Totala yta 1 (data för 
beräkning) 

Längd [m] 4 4 8 

Bredd [m] 23 15 38 

Takvinkel [°] - - 30 

Azimut [°] 70 60 70 

Antal paneler [st] 44 28 72 

Inverter [antal] ½* - 30kW, 4 MPPT ½ - 30kW, 4 MPPT 

 
Yta 2 
Tabell 3: Yta 2 sammanställda data för en Azimut om 240-250° 

Byggnad Prins Bertils Boulehall Sopstation Totala yta 2 (data för 
beräkning) 

Längd [m] 4 4 8 

Bredd [m] 23 15 38 

Takvinkel - - 30 

Azimut [°] 250 240 250 

Antal paneler [°] 44 28 72 

Inverter ½ - 30kW, 4 MPPT ½ - 30kW, 4 MPPT 
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Yta 3 
Tabell 4: Yta 3 sammanställda data för en Azimut om 75-85° 

Byggnad WC Omklädningsrum + 
garage 

Niklas bostad Totala yta 3 (data för 
beräkning) 

Längd [m] 4 4 4 12 

Bredd [m] 23 30 19 72 

Takvinkel [°] - - - 30 

Azimut [°] 80 85 75 80 

Antal paneler [st] 44 60 40 144 

Inverter ½ - 40kW - 4MPPT ½ - 40kW, 4 MPPT 

 
Yta 4 
Tabell 5: Yta 4 sammanställda data för en Azimut om 255-265° 

Byggnad WC Omklädningsrum + 
garage 

Niklas bostad Totala yta 4 (data för 
beräkning) 

Längd [m] 6 4 4 14 

Bredd [m] 23 3 19 45 

Takvinkel [°] - - - 30 

Azimut [°] 260 265 255 260 

Antal paneler 66 60 40 166 

Inverter ½ - 40kW, 4 MPPT ½ - 40kW, 4 MPPT 

 
Vid körning av beräkningsverktyget gav programmet följande sammanställd data över 
anläggningen (komponenter, data, effekt), vilka presenteras nedan. Utifrån denna data 
genererade programmet även resultatet.  
 
Solpaneler 
HPS Nordic Series SP1-375W  454 st 
 
Elcertifikatsmätare 
Elcertmätare 63A   2 st 
 
Växelriktare 
HPS VR 30kW, 4 MPPT   1st  (Yta 1 och 2) 
HPS VR 40kW, 4 MPPT   1 st  (Yta 3 och 4) 
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Monteringsmaterial 
Material för plåttak   139 m2 (Yta 1) 
Material för plåttak    139 m2 (Yta 2) 
Material för plåttak    320 m2 (Yta 3) 
Material för plåttak    278 m2  (Yta 4) 

Anläggningens totala yta:   876 m
2
 

Anläggningens simulerade effekt: 375W*454= 170,25 kW (375 W* 454 st) 
Anläggningens årsproduktion:  127 100 kWh 
 
4.2 Simulering  
 
Givet Rosendals befintliga förutsättningar och vårt val av solceller så har vi kommit fram till 
nedan följande svar på de frågeställningarna som projektet avsåg utreda. Data genererad från 
simuleringen med HPSolartechs beräkningsverktyg.  
 
Frågeställningarna:  
• I vilken utsträckning kan Rosendals Trädgård täcka sitt årliga energibehov med 

solenergi? (hur stor andel, skillnad årstider) 
• Hur stor är den årliga kostnadsbesparing som Rosendals Trädgård kan göra genom att 

investera i en solcellsanläggning?  
 
Genom implementering av en solcellsanläggning kommer Rosendals Trädgård kunna 
tillgodose 24 % av sin årliga energiförbrukning (525 000 kWh) med solel. Verksamheten 
kommer även att minska sina kostnader för köpt el med 160 900 kr/år, vilket innebär en 
avkastning på den totala investeringen om ca 16%. Tabell 5 presenterar förbrukning, 
produktion, användning och försäljning av el över ett år [kWh] och figur 14 visar förhållandet 
mellan förbrukad energi och såld energi över ett helt år.  
 
Tabell 6: Förbrukning, produktion, användning och försäljning av el över ett år [kWh] 
(HPsolartech) 
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Figur 14: Förhållandet mellan förbrukad energi och såld energi över årets alla månader 
(HPSolartech 2019) 
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5. Diskussion och Slutsatser 
 
Frågeställningarna för att komma med ett beslutsunderlag var: 
 

• I vilken utsträckning kan Rosendals Trädgård täcka sitt årliga energibehov med 
solenergi? (hur stor andel, skillnad årstider) 

• Hur stor är den årliga kostnadsbesparingar som Rosendals Trädgård kan göra genom 
att investera i en solcellsanläggning?  

 
Resultatet visar att för perioden juni- augusti producerar solcellsanläggningen mer energi än 
den mängd som förbrukas. Rosendals trädgård kan därför helt och hållet driva sin verksamhet 
med den energin som genereras genom solcellspanelerna samt sälja de överskott som inte 
används. Detta pga att;  
 

- Verksamhetens energiförbrukning är som lägst över denna period.  
- Den producerade solenergin är bland de högsta denna period 

 
Maj månad har allra störst energiproduktion, men avsevärt högre energiförbrukning än 
perioden juni- augusti. Detta pga att större delen av uppvärmning av växthusen sträcker sig 
fram till mitten på maj i ungefär.  
 
Fastän den förbrukade energin är högre än den producerade energin för perioden mars- maj 
samt september- oktober så säljs en viss andel av den producerade energin. Detta beror på att 
energin mäts per tid. I och med att anläggningen i princip alltid producerar som mest vid 
lunchtid, och då inte använder all den producerade energin, så kommer en viss del att säljas 
(Lundh, Bergfjord 2019). För perioden november- februari så produceras inte lika mycket 
energi i förhållande till den som förbrukas, varpå all den producerade energin kan används 
(ingen solel säljs).  
 
5.1 Ekonomisk vinst 
Investering för den totala solcellsanläggningen, inklusive montage och moms, landar på SEK 
1.529M (inklusive moms). Beräknar man utan moms (20% för företag) så landar investeringen 
på  1,224M och med hjälp av investeringsbidrag på 20% slutar summan på ca SEK 0.978M. 
Eftersom verksamheten sparar 161 kkr/år blir den årliga avkastningen för investeringen 16%. 
Detta innebär att verksamheten har betalat tillbaka pengarna inom loppet av 7 år och kan 
därefter gå med vinst på solcellsanläggningen. Idag betalar verksamheten 656 883 kr/år för sin 
el. Med en 24% ersättning av solenergi kommer kostnaderna minska till 499 193 kr/år.  Det är 
dock viktigt att ta med i beräkningarna att en ny inverter kommer att behövas uppdateras 15 år 
efter investeringen. Toppeffekten som solcellsanläggningen producerar är ett viktigt nyckeltal 
för att undvika energiskatten om 50 öre/kWh. Eftersom Rosendals maxproduktion sluta på 
170,3kW anses verksamheten som en mikroproducent då de producerar mindre än 255 kW. På 
så sätt undviker verksamheten betala energiskatt.      
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5.2 Felmarginaler/ tillförlitlighet/ noggrannhet 
Simuleringarna som verktyget genererar ligger inom 5% avvikelse från verkligheten. Det beror 
på att vädret och mängden solinstrålning aldrig är helt tillförlitliga faktorer, men som man får 
snitta baserat på data taget 30 år bakåt i tiden. Den förenkling vi gjorde genom att generalisera 
azimut samt tak-vinklarna och ytan på taket har en minimal påverkan på den genererade 
energin. De två vinklarna som beräknas ger sammantaget en felmarginal på ca +/-9°, dock går 
vinklarna mot taket som panelerna ska beläggas att justera vid montering. Det som inte går att 
justera är givetvist azimut men den felmarginalen är obetydlig och kommer inte påverka 
energin som kommer utvinnas.   
 
I det värsta fallet innebär dessa två sammantaget en energiförlust om  6355 kWh vilket i 
slutändan innebär energiintag om 121 000 kWh som täcker hela  23% av verksamhetens totala 
energiförbrukning. Det är endast en procentenhet mindre än vad som beräknats i standardfallet. 
Därav anser vi det vara inom acceptabelt avvikelseintervall. 
 
 
5.3 Vår rekommendation 
Med möjligheten att kunna tillgodose 24 % av sitt årliga energibehov med enbart solel och 
därmed få en årlig avkastning på 16 % på investeringen är en bra invertering därför bör 
Rosendals trädgård investera i solenergi. 
 
Nedan följer en jämförelse för energi genererad per kvadratmeter och år mellan Rosendals 
beräknade energiutvinning och för verksamheter som valt att investera i solcellsanläggningar.  
 
Rosendals trädgård: 
127 100 kWh/år / 876 kvm = 145 kWh/kvm/år 
 
Vasakronans anläggning: 
680 000 kWh/ år / 4800 kvm = 142 kWh/kvm/ år (Vasakronan 2015)  
 
Riksbyggens BRF:  
700 000 kWh/år / 13500 kvm = 52 kWh/kvm/år (Solenerginyheter 2019)  
 
Jämför man genererad energi per kvadratmeter med andra verksamheter som valt att investera 
i solcellsanläggningar, så kan vi se att den energi som Rosendals trädgård beräknas utvinna 
generera per kvadratmeter står sig bra i jämförelse, vilket ytterligare styrker vår 
rekommendation.  
 
 
5.4 Beslutsprocessen 
När detta förslag lämnats till Trädgårdsmästaren Niklas, så är det upp till honom att avgöra om 
investering i en solcellsanläggning verkar intressant. Om så är fallet är nästa steg att för Niklas 
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föra förslaget vidare till styrelsen, vilken styrs av stiftelseförordnande (Skatteverket). De 
argument som vi tror har störst genomslagskraft inför stiftelseförordnande är framförallt de av 
ekonomisk karaktär, dvs. den beräknade årliga besparingen samt återbetalningstiden för 
anläggningen. Det är stiftelseförordnande som avgör hur stiftelsens resurser ska användas 
(Skatteverket), vilket innebär att dessa avgör om investering ska göras. 
 
Om beslut om att investera i en solcellsanläggning fattas, så finns flera relevanta faktorer att ta 
hänsyn till. Ytterligare intressenter som måste involveras är Djurgårdsförvaltningen som äger 
marken, framförallt vid önskat nyttjande av takytan på Prins Bertils boulehall och de arkitekter 
som ska anlitas för att rita de nya byggnaderna, för att dimensionera anläggningen.  
 
När man vet vilka förutsättningar som finns (framförallt ytor för montering av paneler), kan 
företag som säljer solcellsanläggningar kontaktas. Beroende på vilket företag som man väljer 
att köpa solcellsanläggning från, lämnas olika mycket ansvar på Rosendals trädgård. 
HPSolartech exempelvis, sköter allt från det att man lämnar förfrågan om investering till 
montering, kontakt med Länsstyrelsen för bidragsansökan och lämnar även 10 års garanti 
(Lundh, Bergfjord 2019). 
 
Oavsett vem som gör själva ansökan, så är det först när själva anläggningen är i drift kan man 
ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen. Det tar flera år att få detta beviljat, men oavsett om man 
får detta bidrag beviljat så lönar det sig i princip alltid att investera i en solcellsanläggning 
(Lundh, Bergfjord 2019). 
 
5.5 Anläggningen / tekniken 
Viktigt att se implementeringen av solceller som ett system där alla komponenter spelar roll. 
Det finns olika utmaningar och begränsningar i olika delar av systemet, i och med de enskilda 
komponenternas livstid och svaga punkter, där val av material och har stor påverkan för 
systemets funktion och hållbarhet. Det är bättre att satsa på ett robust system som behöver 
minimalt med byten av komponenter och är enkelt att serva och underhålla, detta för att 
stillestånd är otroligt kostsamt (Lundh, Bergfjord 2019).  
 
5.6 Kommentarer/ förtydliganden 
Resultatet ger oss ingen information om krävs längd på kablar. Vid eventuell implementering 
är även detta något som måste beräknas manuellt, genom mätning av montör på plats (Lundh, 
Bergfjord 2019).  
 
Gällande värde såld energi, så producerar solpanelerna mindre och mindre medan elen blir 
dyrare (mer än solpanelerna blir sämre), vilket i verktyget visas som att värdet av såld energi 
blir högre med åren (Lundh, Bergfjord 2019).  
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