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Sammanfattning  
Denna rapport bygger på den kommande solcellsfasaden på kvarteret Frodeparken i centrala 

Uppsala. Projektet genomförs genom ett partneringavtal mellan Skanska Sverige AB och 

Uppsalahem. Syftet med detta examensarbete var att skapa en underhållsplan samt en 

investeringskalkyl för projektet. 

En teknisk bakgrund för solcellsanläggningar har sammanställts för att förstå hur systemet fungerar. 

Underhållsplanen grundas på fakta från solcellsleverantören och uppgifter från referensobjekt. Det 

har visat sig att solcellsanläggningar kräver väldigt lite underhåll. För att få en bred syn på 

investeringen har ett antal simuleringar på investeringskalkylen genomförts. Vilka har visat att det är 

svårt att få en investering på en solcellsanläggning lönsam. Då tekniken är under utveckling är det 

inte omöjligt att den blir det i framtiden. 

Nyckelord: Solceller, energi, lönsamhet och underhållsplan  
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Abstract 
This report is about the solar facade on the future building kvarteret Frodeparken in the central part 

of Uppsala. The project implemented through a partnering agreement between Skanska Sverige AB 

and Uppsalahem. The purpose with this task was to create a maintenance plan and an investment 

calculation of the project. 

A summary of the solar cell technology has been done to understand how the system is going to 

work. The maintenance plan is based on facts from the solar cell supplier and data from the 

reference objects. It has been shown that the solar cells need very little maintenance. To get a wider 

view of the investment have a number of simulations on investment calculations been done. Who 

has shown that it is difficult to get an investment of solar cells profitable. The technology is 

constantly evolving which may give it a chance to bright in the future.  

Keywords: solar cells, energy, profitable and maintenance plan.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Projektet som behandlas i denna rapport speglar en stor nysatsning när det gäller miljötänkande för 

byggandet och kommer vara en inspirationskälla för framtida projekt. Det är beläget vid Uppsalas 

centralstation och genomförs av Skanska Nya hem i uppdrag av Uppsalahem.  

Byggnaden som ska låta uppföras är inte bara bostäder utan källaren kommer vara ett garage med 

förrådsutrymmen, entréplanet är planerat för en förskola med tillhörande lekytor på baksidan samt 

kommersiella lokaler och på taket byggs verksamhetslokaler plus fläktrum. Det blir ett hus med sju 

våningar plus ett garageplan men det som gör byggnaden speciell är att den kommer utformas i en 

båge där hela söderfasaden är beklädd med solcellspaneler. Detta gör projektet mycket intressant. 

I nuläget är det ovanligt med så stora ytor av solceller på byggnader i Sverige trots att tekniken har 

funnits länge. En anledning är att investeringskostnaden har varit för hög jämfört med den energi 

solcellerna producerar, vilket inte har gjort det lönsamt. Nu har priserna på panelerna sjunkit vilket 

gör det möjligt till en bättre investering med en rimligare återbetalningstid för stora ytor med 

solceller. 

Uppgiften blir att ta fram information om förvaltningen av solcellerna och en lönsamhetskalkyl. Det 

som är tänkvärt är hur lång återbetalningstiden är på solcellspanelerna och dess ingående 

komponenter.  I det här projektet kommer eventuellt överskottet av elen ledas ut på det allmänna 

elnätet, dock är det inte alla elbolag som betalar för den elen de får i bonus. I dagsläget ser det ut 

som att produktionen inte kommer påverkas nämnvärt av att solcellspaneler används som 

fasadmaterial på en yttervägg. 

1.2 Målformulering 
Målet är att ta fram en lönsamhetskalkyl och en förenklad underhållsplan för solcellerna och dess 

kompontenter. Förhoppningsvis kommer Uppsalahem och Skanska ha nytta av dessa dokument. För 

att nå målet måste en del information tas fram angående:  

 husets teoretiska energibehov 

 solcellernas teoretiska effekt 

 hantering av eventuellt överskott från solcellerna 

 vad solcellspanelerna och ingående komponenter kostar 

 hur lång livslängd förväntas för solcellspanelerna och dess ingående komponenter ha 

 hur ofta behöver de underhållas och vad ingår i underhållet 

 risker för skuggning och nedsmutsning på grund av husets läge 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar för rapporten är solcellerna på byggnaden i kvarteret Frodeparken i Uppsala. I arbetet 

kommer inte någon analys av solcellernas tekniska uppbyggnad att ske. Detta för att vi inte har de 

kunskaper som krävs. Vi kommer själva inte att beräkna solcellernas teoretiska effekt och husets 

teoretiska energibehov. Detta för att vi inte har den tid som krävs. Därför kommer värden från 

tillverkaren och projekteringen av byggnaden att användas.  
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När lönsamhetskalkylen arbetas fram beaktas kostnader för den köpta elen och den genererade 

effekten från solcellerna. Även investeringskostnaderna, elcertifikat och bidrag kommer att tas i 

beaktning, dock inga andra kostnader kommer att blandas in. 

1.4 Lösningsmetoder 
För att ta fram den information som krävs kommer en del företag att kontaktas via intervjuer och 

företagsbesök. De som förväntas vara aktuella är Skanska, Uppsalahem och leverantören av 

solcellspanelerna. Även kontakt med utomstående person/företag angående förvaltning och 

underhåll av solcellspanelerna för att styrka informationen från tillverkaren.  

På Skanska kommer kontakt att hållas med handledaren, Jakob Ekström som även är 

projekteringsledare för projektet. Kontakt med Uppsalahem kommer att ske genom Åsa Reinsson 

som är projektledare för projektet.  

Vi har även tilldelats en handledare, Magnus Helgesson, på skolan som kommer att finnas för 

feedback och vägledning under arbetets gång.  

Faktainsamling genom böcker med avseende på ämnet kommer att genomföras. En del information 

kommer att hittas via sökmotorer på internet. Det är då viktigt att kolla vem som har lagt upp 

informationen och när den senast uppdaterades.  

En svaghet i att få information från tillverkaren angående solcellerna är att de kan försköna 

informationen. Därför kommer ett utomstående företag/person att kontaktas för att styrka eller 

ifrågasätta tillverkarens information.  Muntliga källor har fördelen att en diskussion kan skapas kring 

ämnet och en djupare förståelse kan växa fram. 
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2. Så fungerar solceller 
Solceller är en teknik som tar tillvara på solens energi och omvandlar den till elektricitet. Teknologin 

har funnits länge och härstammar från rymdtekniken där den används på sateliter. Tekniken 

utvecklas konstant och metoder för att höja verkningsgraden och sänka priset på solceller undersöks 

ständigt. Kostnader för solceller har nu sjunkit mycket de senaste åren vilket gör att fler vågar satsa 

på tekniken. I dagsläget finns det flera olika typer av solceller där solceller med kisel är den vanligast 

på marknaden. 

En solcell består av ett halvledarmaterial och vanligt är att kisel används. För att halvledaren ska bli 

till en bra ledare har den delats in i två skikt som har dopats av olika ämnen. Dopning innebär att en 

liten kontrollerad mängd av ett annat ämne tillsätts för att ändra ämnets egenskaper. För att det ska 

bli lättare att förklara används kisel som ett exempel.  

Kisel i sitt grundtillstånd har fyra valenselektroner. För att få kisel n-dopat kan fosfor med fem 

valenselektroner tillsättas. Då blir en elektron fri i kiselkristallen, den har alltså ingen plats att binda i 

kiselatomen. Söks kisel som är p-dopat blir det tvärt om. Då kan tillexempel bor tillsättas som har tre 

valenselektroner. Eftersom att det då saknas en elektron i kiselmönstret blir det ett hål med en 

positiv laddning. Det hålet kan fyllas av angränsande elektroner. (Areskoug, 2006) 

När solen lyser mot solcellen överför solens fotoner energi till elektronerna i solcellen. Detta gör att 

elektronerna kan förflytta sig från kiselatomens valensband till dess ledningsband, banden 

representerar olika energinivåer och mellanrummet kallas bandgap. Två rörliga laddningsbärare har 

då uppstått, ett hål i valensbandet och en elektron i ledningsbandet. De båda laddningsbärarna 

börjar röra sig mot p- respektive n-dopade skiktet. (Areskoug, 2006) 

För att flytt från valensband till ledningsbandet ska kunna genomföras behöver fotonen ha en energi 

på minst 1,1 eV, den energin gäller för kisel. 23 procent av solljusets fotoner har inte den energi som 

krävs för att elektronerna ska kunna förflytta sig. Det betyder att mycket av solljuset har tillräckligt 

med energi. Dock kan överskottsenergin, den som är större än 1,1 eV, inte användas till att skapa 

elektricitet utan förloras som värme. (Areskoug, 2006) 

För att det ska bildas en ström har kontakter av metall fästs på kislets n- respektive p-sida. På 

baksidan av solcellen, den som inte är vänd mot solen, kan ett heltäckande metallskikt fästas. På 

framsidan måste ett metallnät användas för att solens strålar ska komma åt kislet. Elektronerna kan 

röra sig in i den yttre kretsen som skapats av metallkontakterna och en likström uppstår. Se Figur 1 

för illustration av hur en solcell fungerar. (Areskoug, 2006) 



4 
 

 

Figur 1 Illustration av hur en solcell fungerar                   Illustration: SolEl-Programmet 

Eftersom solceller använder solens energi som drivkraft behövs inget ytterligare bränsle som orsakar 

skadliga utsläpp. Då det inte finns några rörliga delar uppstår inget ljud vid elproduktionen. Ämnet i 

en solcell förbrukas inte under processen, vilket gör att det kan återanvändas när modulerna har 

plockats ner. Dessa faktorer gör solceller mycket miljövänliga. Det som kan dra ner är tillverkningen 

då det krävs mycket energi för att tillverka solcellerna. 

2.1 Huvudtyper av solceller 
Det finns tre huvudgrupper av solceller som har kommit olika långt i sin utveckling. Man kan beskriva 

dem som tre generationer varav den första är den kristallina kiseltekniken, den andra 

tunnfilmssolcellen och för den tredje presenteras här Grätzelsolcellen. Dessa har olika bra 

egenskaper vad gäller verkningsgrad, materialåtgång och miljöpåverkan. Kristallint kisel står för 

ungefär 80 procent av marknaden och tunnfilmssolceller för ungefär 20 procent. 

(Naturskyddsföreningen, 2011) 

2.1.1 Kristallina kiselsolceller 

Solceller av typen kristallint kisel är som tidigare nämnts i dagsläget störst på marknaden. Dessa kan 

ytterligare delas in i monokristallina och polykristallina. Kiselsolceller kan ha en verkningsgrad upp till 

20 procent. (Andrén Lars, 2007) Monokristallina solceller består av enkristallint kisel som är 

symmetriskt ordnat och får en jämn svart/blå färg. Dessa är något dyrare att tillverka men har en 

högre verkningsgrad än polykristallina solceller. 

Polykristallina solceller är uppbyggda på flerkristallint kisel som ligger osymmetriskt. Den här typen 

får där av en spräcklig blå färg. Polykristallina är den vanligaste då den står för ungefär 45-50 procent 

av den totala solcellsmarkanden. (Naturskyddsföreningen, 2011) 

Läs mer om hur kiselsolcellen fungerar tidigare i kapitlet. 

2.1.2 Tunnfilmssolceller 

Tunnfilmssolceller är den teknik som kommer för att ta över marknadsandelar från den idag mer 

vanliga och dominerande kiseltekniken. Kiselsolcellerna har generellt högre verkningsgrad än 
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tunnfilmssolcellerna men det går åt en större mängd energi att framställa kristallina kiselcellernas 

plattor. Då dagens teknikutveckling och forskning främst är inriktade på att kostnadseffektivisera så 

blir tunnfilmstekniken den potentiella framtidssolcellen. (Andrén Lars, 2007) 

Tunnfilmssolcellerna består som andra solceller av halvledarmaterial. Det finns olika tekniker med 

olika material och beroende på innehållet i det aktiva materialet har dessa fått sina namn. Tre av 

dem är lite större, tunnfilmskisel (TE-Si) även kallad amorft kisel (a-Si), koppar-indium-gallium-

diselenid (CIGS) och kadminumtellurid (CdTe). (Ångström Solar Center, 2012) 

Cellerna är uppbyggda av en mängd små kristaller som beläggs tätt intill varandra i cirka 3µm tunn 

film på ett bärmaterial, vanligtvis glas men även kapton eller rostfritt stål förekommer. Det är ett 

mycket tunnare skikt som används än i en kristallin kiselsolcell. Detta gör det möjligt att belägga 

cellerna på ett flexibelt material, vilket idag är under utveckling. Det första lagret består av 

deponerande skikt vilka fungerar som framsideskontakt, sedan kommer det aktiva materialet och sist 

en baksideskontakt. 

Tunnfilmssolcellerna är mörka och jämna i färgen oberoende av halvledarmaterial och 

verkningsgraden ligger på ungefär 11 procent. (Andrén Lars, 2007) 

Amorf Kisel, (A-Si) 

Denna tunnfilmsteknik består till mestadels av kiselatomer liknande kristallint kisel men dessa är inte 

ordnade i kristaller. Den här tekniken gör det möjligt att använda mindre kisel vid tillverkningen. Vid 

framställningen är temperaturen lägre än för andra tekniker vilket gör att amorf kisel kan appliceras 

på tillexempel plast. (SolEl-Programmet, Beskrivning av hur solcellen fungerar) 

CIGS-solceller 

CIGS-solceller består av materialen koppar, indium, gallium och diselenid (Cu (In,Ga)Se₂ ) och har 

därefter fått sitt namn. Det är dessa material som absorberar solinstrålningen och är uppbyggda i 

fem skikt som ger en total tjocklek på mindre än 3 µm. Detta ger en låg material- och energiåtgång 

vid tillverkningen som ger den en bra potential att nå en lägre kostnad i framtiden. Dock måste 

verkningsgraden för CIGS bli högre. Det forskas på Ångströms Solar Center i Uppsala för att få det så 

kallade buffertskikten kadmiumfria, då kadmium är en farlig tungmetall. CIGS solceller innehåller 

även de ganska ovanliga grundämnena gallium och indium men det finns en teknik som ligger i 

forskningsstadiet, den kallas CZTS. Tekniken byter ut dessa grundämnen mot zink och tenn som finns 

i större utsträckning i jordskorpan. 

Det första som sker är att en bakkontakt beläggs på ett bärmaterial, oftast glas. Detta fungerar som 

pluskontakt och består av molybden. För att cellen sedan ska kunna absorbera solljuset så förångas 

det aktuella CIGS-skiktet på pluskontakten. Innan det avslutande skiktet läggs två skikt av odopad 

zinkoxid (ZnO) och kadmiumsulfid (CdS). Dessa är de så kallade buffertskikt. Det översta skiktet är en 

framkontakt av aluminiumdopad zinkoxid (ZnO:Al) vilken fungerar som minuskontakt i solcellen. Se 

Figur 2 för illustration över hur CIGS-solcellen är uppbyggd. Ångström Solar Center har tagit fram en 

CIGS-modell med en verkningsgrad på 16,6 procent, juni 2010. (Ångström Solar Center, Tre tusendels 

millimeter solcellsmodul ger över 16 % verkningsgrad, 2011)  
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Figur 2 Illustration över hur CIGS-solcellen är uppbyggd  Hämtad från Ecoprofile 

CdTe 

CdTe är en relativt billig teknik och består av halvledaren kadmiumtellurid. Verkningsgraden för 

denna typ av solcell är idag inte så hög, vilket inte gör den så efterfrågad på marknaden. En nackdel 

med denna solcell är att kadmium är ett giftigt ämne och måste behandlas varsamt. Ytterligare ett 

problem är att ämnet tellurid är mycket ovanligt i vår jordskorpa vilket ger en svårare framställning. 

(SolEl-Programmet, Beskrivning av hur solcellen fungerar, 2012) 
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2.1.3 Grätzelsolceller 

Grätzelcellen är en ny slags teknik uppkallad av Michael Grätzel från Tekniska Högskolan i Lausanne, 

Schweiz. Den räknas till tredje generationen solceller och är en nanokristallina, så kallad 

fotoelektrokemisk solcell. Processen liknar den naturliga fotosyntesen där klorofyllet i de gröna 

bladen omvandlar solenergin till kemisk energi men här ersätts det i naturen kallat klorofyll med ett 

konstgjort färgämne. Till skillnad mot de andra solcellerna så har Grätzelsolcellen inte visat sig 

miljöfarlig. Verkningsgraden för solcellerna ligger idag på ungefär 7 procent. (Energimyndigheten, 

Utvecklingspotential, 2008) 

Det är en elektrokemisk cell bestående av ett poröst halvledarmaterial av titandioxidpartiklar. Detta 

är täckt med ett lager färgämnesmolekyler som är ljusabsorberande, en elektrolyt och en 

motelektrod. Det konstgjorda färgämnet sitter ”fäst” på titandioxidpartiklarna. Färgämnet tar sedan 

upp ljuset och då frigörs elektroner från färgämnet till titanoxiden. Elektronerna tar sig igenom 

partiklarna och vidare ut i strömkretsen, elen kan då tillämpas i hushållet. Titandioxidfilmen beläggs 

oftast på en glasyta med transparent elektriskt ledandeskikt. Se Figur 3 för illustration över hur 

Grätzelsolcellen fungerar. (Sundström Villy, Lunds universitet) 

 

Figur 3 Illustration över hur Grätzelcellen fungerar Illustration: Anette Hedberg ur Framtidens energi kommer från solen 
av Villy Sundstöm  
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3. Solcellssystem 

3.1 Solcellssystem anslutna till elnätet 
Idag är det vanligt att solcellsanläggningar ansluts till elnätet, speciellt vid större anläggningar, kallas 

även för photovoltaisk anläggning (PV). Vid anslutning till elnätet används solelen i första hand till 

byggnadens laster men blir det ett överskott skickas det ut på elnätet. Det finns två olika typer av 

nätanslutning av solcellssystem, centraliserade system och distribuerade. Centraliserade används för 

större solcellsanläggningar i fält som producerar el till nätet. (SolEl-programmet, Installationsguide 

Nätanslutna Solcellsanläggningar)  

De centrala delarna i en solcellsanläggning är solcellsmodulerna, växelriktare, DC-brytare, AC-brytare 

samt elmätare vilka tas upp nedan i rapporten. Se Figur 4 för illustration över hur 

solcellsanläggningen kopplas till elnätet. 

 

Figur 4 Illustration över hur solcellsanläggningen kopplas till elnätet Illustration: SolEl-Programmet från Beskrivning av 
    hur solcellen fungerar. 

Det är väldigt viktigt att elnätsföretaget kontaktas innan solcellsanläggningen ansluts till elnätet. Det 

är de som avgör om systemet är godkänt att ansluta till elnätet. Av säkerhetsskäl är detta viktigt då 

det finns risk för bakspänning på elnätet om inte elnätsföretaget registrerat anläggningen. Detta för 

att reparation och inspektion ska kunna utföras på ett säkert sätt. (Elsäkerhetsverket, Installation av 

småskaliga anläggningar för vind- och solel) 
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Det finns några olika sätt att ansluta till elnätet enligt SolEl-Progrmmet, Nätanslutning: 

”1. All solcellsgenererad el förbrukas direkt av användaren. (NCC, Hammarby Sjöstad)  
 

2. 
En del av solelen förbrukas direkt, vid överskott exporteras och vid behov importeras el. På 

årsbasis sker ingen nettoexport. (JM, Hammarby Sjöstad)   

3. 
Som enligt punkt 2, men på årsbasis produceras ett överskott till elnätet. (Familjebostäder, 

projekt "Lysande" i Hammarby Sjöstad kan ge ett visst solelsöverskott på årsbas)  

4. All solcellsgenererad el matas ut på elnätet. (Sydkrafts "Harmonihus" på Bo01 i Malmö)”  

Sverige har i dagens läge ingen bra lösning för att få utdelning av den el som önskas säljas till 

elleverantören. Detta bidrar till en mindre utvecklad solcellsmarknad då det inte ges någon utdelning 

för den el som exporterats. USA har löst detta problem genom att godkänna nettomätning. Detta 

betyder att man får sälja el till nätet till samma pris som man betalar vid förbrukning. Vilket gör att 

elnätet kan användas som ett energilager istället för att ansluta ett batteri. (SolEl-Programmet, 

Nätanslutning, 2012) 

3.1.1 Solelmarknaden i Sverige 

 

”Ungefär hälften av Sveriges elproduktion kommer idag från förnybara energikällor som vattenkraft, 
biobränslen och vindkraft. El producerad från kärnkraft utgör den andra hälften.” 

 (Svenska Kraftnät, 2011) 
 

Elmarknaden i Sverige består av en rad aktörer som har olika uppgifter. Det finns elproducenter, 

elbörsen, elhandelsföretag, elanvändare och elnätsföretag. Elnätet kan delas in i stamnät på 400 och 

220 kV, regionnät på 40 – 130 kV samt lokalnät på 40 kV. Stamnätet förvaltas av Svenska Kraftnät 

som är ett statligt affärsverk. Dit ansluter både regionnätet och stora produktionsanläggningar. 

Ledningarna transporterar stora mängder el på en lång distans. Regionnäten ägs av elnätsföretagen 

som har ett ansvar att elen ska komma fram till elanvändarna.  Regionnät kopplas ihop med 

stamnätet, lokalnätet och elanvändare med hög elförbrukning. Lokalnäten ägs även de av 

elnätsföretagen och ansluter till regionnäten och till elanvändaren.  

Det är möjligt att handla med el över landsgränserna, elbörsen. Det finns en spotmarknad och där 

verkar Nord Pool som handlar med el inom Sverige, Finland, Danmark, Norge och Estland. Där 

genomförs timmesvis elhandel för kommande dygn. Det är mycket av elen som handlas på Nord Pool 

Spot, 70 procent av nordens förbrukning handlades där år 2009. För mer långsiktiga elkontrakt finns 

OMX/Nasdaq. (Svenska Kraftnät, Elmarknaden i Sverige och svenska kraftnäts roll, 2011). 

3.1.2 Modulerna 

En modul är solcellssystemets stora byggsten och består av ett antal solceller integrerat mellan en 

framsida av glas och en baksida med teflonduk eller även kallat tedlar. Dessa limmas ofta samman av 

ett transparent polymer även kallad EVA(etylenvinylacetat). Detta blir ett skal som skyddar solcellen 

mot fukt och yttre skador. Modulerna kan antingen ha en ram runt om eller vara utan. De består ofta 

av 36, 54 eller 72 stycken solceller med en area på ungefär 1 dm2 var. Detta för att matcha olika 



11 
 

spänningar då en solcell endast ger en spänning på ungefär 0,5 volt. Modulerna ger normalt 12, 24 

eller 48 Volt likspänning och då i princip alla apparater inom elnätet kräver växelström omvandlas 

solcellernas likström till växelström genom en växelriktare. (SolEl-programmet. Moduler och 

cellteknologi, 2012) 

Den vanligaste är, som redan nämnt, den kristallina kiselsolcellen där kiselskivorna är seriekopplade. I 

tunnfilmsmodulerna är cellerna serie och parallellkopplade. Fördelen med dem är att materialet kan 

deponeras direkt på bärmaterialet, tillexempel en glasskiva.  

För att uppnå önskad toppeffekt seriekopplas modulerna ihop till så kallade strängar. Ett antal 

strängar kopplas sedan samman i en så kallad kopplingslåda vilken innehåller säkringar, spärrdioder 

och överspänningsskydd och finns nära elinstallationen. (Energimyndigheten, Solceller 

Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller)  

3.1.3 Resterande enheter 

DC-brytare 

Då byggnadens el är anslutet till elnätet så krävs det olika brytare för att skapa en säkerhet vid 

service. En av dessa är DC-brytaren som sitter placerad i närheten av växelriktaren och har i uppgift 

att bryta bort likströmsdelen från solcellsmodulerna, då det exempelvis krävs service på 

växelriktaren. Se Figur 5 för bild på en DC-brytare från Fyrishov. (SolEl-programmet, 

Installationsguide Nätanslutna Solcellsanläggningar, 2012) 

 

Figur 5 DC-brytare i systemet på Fyrishov  Foto: Jennifer Närkling 

AC-brytare 

AC-brytaren behövs för att slå ifrån växelriktaren vid underhåll av elnätet. Den är placerad på 

elnätssidan om växelriktarna. Den som äger elnätet ska alltid kunna koppla bort anläggningen från 

elnätet. (SolEl-programmet, Installationsguide Nätanslutna Solcellsanläggningar, 2012) 

Växelriktare 

För att användaren ska kunna få ut el av solcellerna kräver systemet en växelriktare. Denna 
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omvandlar likströmmen från solcellerna till växelström som sedan synkroniseras mot elnätets 

spänning och frekvens. För att modulerna ska uppnå den ultimata spänningsnivån med högst effekt 

används en Maximum Power Point Tracker (MPPT). Av säkerhetsskäl har i princip alla växelriktare 

skyddskretsar för att kopplas bort vid så kallat nätbortfall och inte mata ut el på elnätet. Se Figur 6 

för bild på växelriktare från Fyrishov. (SolEl-programmet, Installationsguide Nätanslutna 

Solcellsanläggningar, 2012) 

  

Figur 6 Växelriktare i systemet på Fyrishov  Foto: Jennifer Närkling 

Elmätare 

De flesta installerar även en elmätare trots att växelriktaren registrerar AC-produktionen. Är det en 

större anläggning med flera riktare så registreras hela produktionen för systemet. (SolEl-

programmet, Installationsguide Nätanslutna Solcellsanläggningar, 2012) 

3.2 Solcellssystem anslutna till batterier 
Om avståndet är långt till närmsta elnät eller användaren inte vill ansluta sig till elnätet kan 

solcellsmodulerna anslutas till batteri för att lagra överskottet av elen. Överskottet kan sedan 

användas när solcellerna inte ger någon el, tillexempel på natten. Denna typ av lösning är vanlig på 

bland annat fyrar, segelbåtar, sommarstugor och satelliter. Tekniken användes redan på 1950-talet 

för elförsörjning av satelliter. (Energimyndigheten, Tillämpningar, 2008) Vanligt är att batterier i 

bilbatteristorlek, 12 V, används ensamt eller i par. För att skydda batteriet mot djupurladdning och 

överladdning ska en laddningsregulator som motverkar det anslutas till batteriet. Utan denna finns 

stor risk att batteriets livslängd förkortas.( Energimyndigheten. Solceller i byggnader-nya möjligheter! 

2012) 

3.3 Skuggning 
Solceller drivs av solen och påverkas negativt av skuggning. Detta bör tas i beaktning redan vid 

projekteringen för att undvika sänkning av elproduktionen. På tak är det framförallt skorstenar och 

ventilationshuvar som kan skugga. Vid fasadmontering är det lite mer att ta hänsyn till, tillexempel 

vegetation och andra byggnader.  
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I kiselmoduler är cellerna seriekopplade och när en cell skuggas blir denna som en isolator, vilket 

innebär att strömmen som övriga celler producerar inte kommer fram. Detta kan i sin tur påverkar 

hela strängen om modulerna är seriekopplade. Tunnfilmstekniken har en bättre skuggtålighet än 

andra solceller och när skuggning sker är det bara sektionen som skuggas som förloras. Detta beror 

på att cellerna seriekopplas i sektioner som sedan parallellkopplas. 

För att göra modulerna tåligare mot skuggning kan bypass-dioder kopplas över modulen. Dessa gör 

att strömmen leds förbi den skuggade cellen som då inte påverkar resterande moduler lika mycket. 

(SolEl-programmet, Moduler och cellteknologi) 

3.4 Placering 
I Sverige beräknas att solen ungefär lyser med en effekt på 1000 W/m2 vid en molnfri dag. Om en 

solcell har en verkningsgrad på 15 procent omvandlas den procenten av soleffekten till el och 

resterande 75 procent blir värme. En takmonterad solcellsanläggning med lutning mot söder ger 800-

900 kWh per installerad kW och år. Om solcellerna istället monteras på en söderfasad ligger det på 

600-700 kWh.(Energimyndigheten, Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av 

solceller, 2012) 

För att få ut så mycket som möjligt av solcellssystemet är det viktigt att solcellspanelerna har en 

gynnsam lutning och att de kan kylas på något vis. I Sverige är en lutning på 45 grader mot söder ett 

bra riktmärke. Lutningen beror på vart i Sverige solcellspanelerna ska sättas upp, i norra delen av 

Sverige går solen inte lika högt som i södra delen och måste då ha en större vinkel gentemot 

horisontalplanet. Blir solcellerna för varma, överhettade, sjunker verkningsgraden. Därför är det 

viktigt att det finns en spalt mellan solcellspanelen och ytan den monteras på så att luft kan cirkulera 

och kyla panelerna.(Energimyndigheten, Solceller Informationsbroschyr om att producera el med 

hjälp av solceller)  
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4. Skötsel och underhåll 
Solcellsanläggningar kräver lite underhåll. Detta beror på att det inte är några rörliga delar och de 

ingående komponenter har en lång livslängd. 

Beroende av hur solcellspanelerna är placerade kan rengöring behöva genomföras med jämna 

mellanrum. För det mesta behöver inte rengöringen genomföras med tanke på energiuttaget, det 

sköter regnet. De kan dock behöva rengöras av estetiska skäl, framförallt om de är placerade på en 

fasad. Ett rimligt intervall för rengöring av en fasad med solceller kan vara 2-3 gånger om året. Detta 

utgår från samma intervall som rengöring av en glasfasad. När solcellspanelerna ska rengöras räcker 

det ofta med mycket vatten, för att inte skada panelerna ska starkt basiska eller sura 

rengöringsmedel undvikas. Något att tänka på redan i planeringsskedet är hur rengöringen ska gå till, 

alltså om en skylift, fasadhiss eller hängställning ska användas för att komma åt panelerna. Detta bör 

även tas i beaktande om reparation eller byte av en panel ska ske. Även om modulerna placeras på 

ett tak ska de gå att ta sig till dessa för att göra reparationer och kontroller. 

Om solcellerna är placerade på ett tak och har en låg lutning kan snö behöva skottas av cellerna på 

vintern. På paneler med högre lutning brukar detta inte vara något större problem, när det blir varmt 

smälter snön och glider av. För paneler placerade på fasad är detta inget problem. En mätning har 

gjorts i Stockholm som visar att endast en minskning av 3-4 procent i energiförluster uppstår på 

snötäckta låglutande paneler jämfört med paneler med en lutning på 60 grader, vilket är väldigt lite. 

Är det något fel i en solcellsanläggning är det för det mesta växelriktaren som krånglar. Denna kan 

kontrolleras genom att det sitter lampor på den som indikerar om något är fel. Om det uppstår ett fel 

har SolEl-Programmet en snabbkontroll som kan följas: 

 

”1. Notera i loggboken övriga signallampors tillstånd (På, av, blinkande etc.) 

2. Kontrollera att nätet inte är frånslaget vid tillfället (Nätavbrottt.ex) 

3. Kontrollera att både AC- och DC-brytaren är tillslagna 

4. Kontrollera att säkringar på både AC- och DC-sidan är hela” 

(SolEl-Programmet, Skötsel, 2012) 

Om arbete ska genomföras med växelriktarna är det viktigt att både stänga av AC- och DC-brytaren. 

Det är även viktigt att de slås av i rätt ordning, först AC-brytaren sedan DC-brytaren. (SolEl-

Programmet, Skötsel, 2012) 
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5. Stöd och bidrag 
I dagsläget finns ett statligt stöd för installation av solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet. 

Det kan ges om installation tidigast påbörjats den 1 juli 2009 och senast slutförts den 31 december 

2012. Det kan ges så länge pengar finns kvar och den avsatta summan för bidraget är 222 000 000 

kronor för 2009-2011 samt 60 000 000 kronor för 2012. Det täcker högst 45 procent av 

investeringskostnaden och är maximalt på 1 500 000 kronor per solcellssystem. Det får inte heller 

överstiga 40 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Det är Länsstyrelsen 

som bestämmer om stöd ska ges och det är även till dem ansökan om stöd ska skickas. Bidraget är 

tillgängligt för privatpersoner, offentliga organisationer och företag. (Energimyndigheten, Stöd till 

solceller, 2012) 

För att få uppdaterad information kontaktades Tomas Östlund på Länsstyrelsen i Uppsala. I dagsläget 

vet de inte om det blir någon förlängning av ovan nämnda stöd över 2013. Östlund berättar att de 

har ungefär 1 000 000 kronor kvar av bidragspengarna och 11 ansökningar som sammanlagt har ett 

behov av 11 000 000 kronor. 

Nettodebitering 

Nettodebitering är aktuellt för de som producerar el genom exempelvis solcellsanläggningar som är 

anslutna till elnätet. Nettodebitering innebär att elleverantören på fakturan har kvittat den el som 

har används mot den som har matats in på elnätet av användaren. Användaren är i det här fallet den 

som äger solcellsanläggningen.  

Ett sätt att göra detta är med nettomätning, vilket kan beskrivas som att elmätaren går baklänges. 

Alltså elmätaren registrerar använd el från elleverantören men drar av den el som produceras från 

solcellsanläggningen. Dock är nettomätning inte tillåtet i Sverige, det överensstämmer inte med de 

skatteregler som finns här. Det beror på att energiskatt och moms på el ska grundas på hela 

elanvändningen, alltså inte bara på ett netto. 

Energimarknadsinspektionen hävdar att det finns fler nackdelar med nettomätning och anser att 

inmatning och uttag av el ska mätas och rapporteras separat. En nackdel enligt dem är att 

producenten inte kan sälja sitt överskott av el. Om elen mäts och rapporteras separat finns fler 

valmöjligheter. Ett val kan göras att antingen genomföra en kvittning mellan använd respektive 

inmatad el eller så kan elen säljas. (Energimarknadsinspektionen, Nettodebitering Förslag till nya 

regler för elanvändare med egen elproduktion, 2010) 

5.1 Elcertifikat 
”Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på 

ett kostnadseffektivt sätt. I Sverige ska elcertifikatsystemet bidra till 25 TWh förnybar el från år 2002 

fram till år 2020. Tillsammans med Norge ska ytterligare 13,2 TWh förnybar el produceras mellan 

åren 2012 och 2020.” (Energimyndigheten, Elcertifikat, 2012) 

För att Sverige ska utöka med förnybara energianläggningar så tilldelas dessa med elcertifikat varje 

år. Detta är ett marknadsbaserat stödsystem och tilldelas de anläggningar som producerar förnybar 

energi i form av solenergi, vindkraft, vågkraft, vattenkraft, biobränslen, geotermisk energi samt även 

torv i kraftvärmeverk.  
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Produktionsanläggningen ska lämna in en ansökan till Energimyndigheten som godkänner 

anläggningen om den producerar någon av de aktuella energikällorna. Det krävs även att systemet är 

anslutet till elnätet samt att elproduktionen mäts per timme då certifikaten är baserade på hur 

många megawatt timmar som anläggningen genererar, så kallad timmätning. För att få elcertifikat av 

hela elproduktionen, och inte bara för den el som matas ut på elnätet, krävs en mätning direkt vid 

generatorn. Detta är inte lönsamt för små anläggningar. Producenten överlåter i vanliga fall denna 

mätning till en mätoperatör eller nätföretaget vilket ger en extra kostnad på 1 600 kronor, en summa 

som då skulle överstiga intäkterna av elcertifikaten. (Energimarknadsinspektionen, Nettodebitering 

Förslag till nya regler för elanvändare med egen elproduktion, 2010)   

Elcetifikatssystemet är uppbyggt på det viset att staten utfärdar ett antal elcertifikat till de godkända 

anläggningarna. Dessa producenter av förnybar el säljer sina certifikat på den öppna marknaden. 

Elcertifikaten köps då av elleverantörerna och en del användare är skyldiga att köpa certifikat, en så 

kallad kvotplikt. Kvotplikten motsvarar en del av den el som elleverantören säljer under året. Priset 

för certifikaten ingår sedan i elleverantörernas kunders elpris. En gång om året lämnar elleverantören 

in antal elcertifikat de köpt till staten. Staten annullerar dessa och elleverantören köper nya 

elcertifikat av producenterna för att uppfylla nästa års kvotplikt.  (Energimyndigheten, 

Elcertifikatsystemet 2011, 2011) 

Det är nätföretaget som ansvarar för inmätningen av elen som kunden använt.  Dessa mätvärden 

rapporteras sedan till Svenska kraftnät. Svenska kraftnät är de som utfärdar certifikaten då priset på 

elcertifikaten bokförs här, via ett system som kallas för Ceasar. I Ceasar har både kvotpliktiga och 

producenter sina konton, överföringar vid handel sker här mellan säljare och köpare. 

(Energimyndigheten, Elcertifikatsystemet 2011, 2011) 
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6. Kvarteret Frodeparken 
Kvarteret Frodeparken är ett modernt och spännande projekt beläget i centrala Uppsala. Hela 

byggnadens söderfasad kommer prydas av solcellsmoduler. Det ligger i anslutning till Centrum, 

konsert- och kongressbyggnaden, Uppsalas resecentrum samt den frodiga parken.  Byggnadens 

solcellsfasad ger ett modernt och lyxigt uttryck, kombinerat med dess böjda och mjuka form kommer 

den att stjäla blickar från omgivningen. Den kommer att synas bra från järnvägsspåren för de 

resenärer som kommer med tåg till och igenom Uppsala. Se Figur 7 för illustration över byggnadens 

södra sida med solceller. 

 

Figur 7 Illustration över kvarteret Frodeparkens södra fasad med solceller Illustration: White Arkitekter 

Projektet innehåller en byggnad med 70 lägenheter, från ett rum och kök till fem rum och kök. 

Markplanet projekteras för en förskola om fyra stycken avdelningar samt två lokaler i hörnet mot 

Stationsgatan. Bottenplanet under marknivå kommer att bestå av ett garage för de boende samt 

förrådsutrymmen och tekniska utrymmen. Högst upp på taket indragna från fasadliv, finns två 

uppglasade lokaler som kan fungera som gemensamhetslokaler och/eller gästlägenhet. Baksidan av 

byggnaden ska vara bilfri och en del av den blir lekplats för förskolebarnen men samtidigt plats för 

det boende. Se Figur 8 för illustration av byggnadens norra sida. Byggnaden planeras vara färdigställd 

2013. (Projekteringshandlingar från Skanska) 

Projektet startade genom att Uppsala kommun skapade en arkitekttävling som White Arkitekter 

vann. Sedan skapades en anbudstävling som Uppsalahem vann som i sin tur upprättade ett 

partneringavtal med Skanska. Skanska fick ansvar för upphandlingen av solcellsanläggningen och de 

anlitade Direct Energy. (Reinsson Åsa, 2012) 

När solcellsanläggnigen projekterades och planerades togs hänsyn till eventuell skuggning från 

närliggande hus och vegetation. Det som kom fram var att i dagsläget finns ingen byggnad eller 

vegetation som skuggar solcellerna. Detta bör även tas i beaktning vid plantering av träd i framtiden 

så att de inte växer upp och skuggar fasaden. (Hedström Lars, Direct Energy) 
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Figur 8 Illustration över kvarteret Frodeparkens norra fasad  Illustration: White Arkitekter 

Byggnaden har ett totalt m energibehov på 692 100 kWh inklusive hyresgästel varje år. Om 

hyresgästelen inte räknas med är behovet på 465 800 kWh per år. Atemp för byggnaden är 7 542 m2 

och garagets area är på 900 m2. Fastighetselen är på 117 800 kWh/år och hyresgästelen är på 

226 300 kWh/år. (Energiberäkningen som Skanska genomfört, 2011) Elen levereras från E.ON och 

kostar 1,55 kr/kWh inklusive moms och energiskatt. (Pallas Alejandro, Uppsalahem) Momsen är på 

25 procent och energiskatten på 29 öre/kWh. E.ON skriver på deras hemsida att de gärna köper den 

el som blir överskott till ett pris enligt Nord Pool som verkar på spotmarknaden minus fyra öre. 

(E.ON, Bli din egen elproducent, 2012) 

6.1 Solcellssystemet i Kv. Frodeparken 
Solcellsmodulerna som kommer pryda byggnaden i Kvarteret Frodeparken är tunnfilmssolceller av 

typen CIGS. Den största anledningen till att CIGS solceller valdes var för att det forskas på den 

tekniken i Uppsala, Ångström Solar Center. Dessa placeras på fasaden mot söder och är 1 181 stycken 

till antalet. Tillverkaren av solcellsmodulerna är Q cells som är ett stort företag inom 

solcellsbranschen och har sitt huvudkontor i Tyskland. Skanska har anlitat Direct Energy för att 

leverera ett nyckelfärdigt solcellssystem och Direct Energy har i sin tur anlitat Q cells för att tillverka 

solcellsmodulerna. Anläggningen förväntas generera ungefär 70 000 kWh per år. Detta täcker 

ungefär 31 procent av hyresgästelen eller ungefär 59 procent av fastighetselen. 

Ingående komponenter 
De huvudkomponenter som ingår i det här solcellssystemet är 1 181 stycken solcellsmoduler, 10 

stycken växelriktare, webbox och display. 

Solcellerna kommer ha en verkningsgrad på 11,5 procent och en total toppeffekt på 100,85 kWt. 

Varje modul har en effekt på 85 Wt. Kvalitén har blivit fastställd till en så kallad A-klass, vilket betyder 

att tester av mekaniken, utseendet samt elektroniken har genomförts och de har godkänts utan 

anmärkning. Även tester av effekten har utförts. Om en modul skulle gå sönder eller tappar för 

mycket verkningsgrad kan de återvinnas. Vilket sker genom PV-cycle som är ett återvinningsprojekt i 

Europa.  



21 
 

Växelriktarna tillverkas av SMA och har en verkningsgrad på över 98 procent. De kommer att 

omvandla likström till trefas växelström på 230V/400V/50Hz. Inbyggt i växelriktarna finns 

överspänningsskydd och DC-brytare. Trasiga produkter kan skickas tillbaka till SMA som tar hand om 

dem. I växelriktarna ingår det en elmätare för att ha koll på produktionen. Värdena kan avläsas 

antingen direkt vid växelriktaren men också via en datalogger.  

I anslutning till växelriktarna kommer det finnas AC- respektive DC-brytare. DC-brytaren är integrerad 

i växelriktaren. Givetvis kommer det även att finnas kablar mellan alla komponenter.  

För att ha koll och kunna styra systemet kommer det att finnas en weblogger. Denna lagrar all 

relevant information från växelriktarna. Det kommer även finnas möjlighet att avläsa systemet över 

internet via en driftdator. För att kunna visa hur mycket som solcellerna levererar vid ett tillfälle 

kommer det att finnas en display som visar det.  

Får att skydda anläggningen mot åska finns jordning i hela monteringssystemet och i växelriktarna 

samt ett överspänningsskydd i växelriktarna. (Anbud från Direct Energy till Skanska, 2012) 

Monteringen 
Solcellsmodulerna monteras på fasaden med ett system som är speciellt framtaget för denna typ av 

installation. Givetvis har beräkningar på snö- och vindlast genomförts för att få en säker installation. 

Materialet som monteringssystemet består av är aluminium samt rostfritt stål och fästs i fasaden 

med Alfa infästning. Monteringen och installationen kommer att utföras av Direct Energy och sker 

förmodligen från två stycken bomliftar. (Anbud från Direct Energy till Skanska, 2012) 

När modulerna sätts på plats är det viktigt att det är mellanrum mellan modulerna och underlaget de 

fästs på för att luft ska kunna cirkulera och kyla så att de inte blir överhettade. Dessa moduler 

kommer att sitta med ett avstånd på 7-14 centimeter från fasaden. (Hedström Lars, 2012) 

Solcells moduler är dyra och består till stor del av glas. Detta gör dem stöldbegärliga och ömtåliga. 

Därför bör lager på byggarbetsplatsen innan montering tänkas igenom. (Hedström Lars, 2012) Det är 

även viktigt att tänka på vikten på modulerna då de väger 20 kg/m2 och monteringssystemet väger 

ungefär 5 kg/m2. (Anbud från Direct Energy till Skanska, 2012) Detta kan vara bra att beakta vid 

mellanlagring under monteringstiden så att mellanlagret tål den punktlasten som uppkommer om 

modulerna står på en lastpall tillexempel. 

När systemet monteras grupperas det och delas in i strängar. För att inte behöva göra så många hål i 

fasaden och använda så lite kabel som möjligt delas strängarna in i grupper. Efter strängarna har 

dragits genom fasaden kopplas de till respektive växelriktare. Man vill ha korta vägar för att inte 

förlora ström på vägen i kablarna. Sedan kopplas de till AC-brytaren för att därifrån kopplas in på 

elsystemet i byggnaden. (Anbud från Direct Energy till Skanska, 2012) 

När systemet är färdigmonterat och installerat utför Direct Energy kontroller som dokumenteras i en 

användarmanual. Även två utbildningstillfällen kommer att hållas av Direct Energy, en i samband 

med driftssättning och en när systemgarantin går ut. Utbildningen innehåller följande: 

 ”Anläggningens funktion och utförande 

 Driftekonomi 

 Enkel felsökning 
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 Skötsel och underhåll av ingående komponenter 

 Säkerhetsföreskrifter” (Anbud från Direct Energy till Skanska, 2012) 

6.2 Investeringskalkyl 
En investeringskalkyl har upprättats med hänsyn till kostnader och priser för Kvarteret Frodeparken. 

Den metod som har använts är kapitalvärdemetoden, även kallad nuvärdemetoden. Som namnet 

antyder räknas alla inbetalningsöverskott, a, om till ett nuvärde med en nuvärdefaktor. Det betyder 

att investeringstillfället blir nolltidpunkten och det är utifrån den jämförelsen med ut och 

inbetalningar görs. Differensen som uppstår mellan inbetalningsöverskotten och grundinvestering 

kallas kapitalvärde. En investering är lönsam om kapitalvärdet är positivt.(Skärvad P-H, Olsson Jan, 

2011) 

Enligt uppgift från Åsa Reinsson på Uppsalahem har hela anläggningen kostat ungefär 3 000 000 

kronor och det är den siffran som har använts som grundinvestering, G, i kalkylen. I den summan 

ingår en del projektering, montering samt solcellsanläggningen i sig med alla ingående komponenter. 

Uppgift om elpriset har också kommit från Uppsalahem och är 1,55 kr/kWh inklusive moms och 

energiskatt. I kalkylen räknas elpriset till 0,87 kr/kWh, alltså utan moms och energiskatt. 

Den beräknade årliga elproduktionen kommer från ett värde i ett anbud från Direct Energy. Det 

värdet är 70 000 kWh/år för hela anläggningen. Priset på elcertifikat, 202,74 kr/MWh, har hämtats 

från Cesar Elcertifikat och är ett medelpris som gäller för perioden 2011-05-15 – 2012-05-15.(Cesar 

Elcertifikat, 2012) Timmätningen på 1 600 kr är ett pris som kommer från 

Energimarknadsinspektionen. (Energimarknadsinspektionen, Nettodebitering Förslag till nya regler 

för elanvändare med egen elproduktion, 2010) 

Inbetalningsöverskottet, a, utgår från den årliga elproduktionen multiplicerad med elpriset som 

sedan adderats med elcertifikatpriset multiplicerat med elproduktionen i MWh, till sist har 

timmätningen subtraherats. Alltså: 

           
      

   
 
        

   
                [6:1] 

En kalkylränta har antagits till 4 procent och efter diskussion med Bengt Wik, ekonomilärare på KTH i 

Haninge, verkar det vara ett bra antagande. Det statliga bidraget som använts är från det bidrag som 

gäller nu men går ut i slutet på år 2012. Huset kommer inte hinna bli klart innan det så ett antagande 

har gjorts att det förlängs in i år 2013. I den kalkyl som har gjorts har inget restvärde, R, räknas med. 

Investeringskalkylen har beräknats under de 30 kommande åren. 

En rad olika investeringskalkyler har upprättats. Detta för att se på investeringen ur olika perspektiv 

och med olika påverkan. De vinklingar som har gjorts är med hänsyn på elpris, kalkylränta, 

elproduktion, grundinvestering, elcertifikat samt dessa med statligt bidrag. De olika kalkylerna kan 

ses i Bilaga 1 – Bilaga 13. 

6.3 Pay back 
För att få en uppskattning av hur lång tid det tar för anläggningen att betala tillbaka sig har en 

investeringskalkyl enligt Pay back-metoden genomförts. Detta är en väldigt enkel form av 

investeringskalkyl och är inte så säker. (Skärvad P-H, Olsson Jan, 2011) Formeln som används är: 



23 
 

                  
 

 
     [6:2] 

Grundinvesteringen, G, är 3 000 000 kronor och kommer från Åsa Reinsson på Uppsalahem. 

Inbetalningsöverskottet, a, har räknats fram till 68 592 kronor. För beräkning och ingående 

komponenter av a se kapitlet med investeringskalkyl. Beräkningen återfinns i Bilaga 14. 

6.4 Underhållsplan 
En underhållsplan för solcellsanläggningen på kvarteret Frodeparken har tagits fram, den kan ses i 

Bilaga 15. Efter kontakt med Lars Hedström på Direct Energy har ett byte av växelriktare satts till vart 

tjugonde år, då dess livslängd är minst tjugo år enligt Hedström.  Komponenter som elmätare, 

display, logger, DUC(Data Under Central), DC-brytare samt AC-brytare har uppskattats ha en livslängd 

ungefär som växelriktarna, alltså ungefär tjugo år. Byte av dessa komponenter är inget som har stötts 

på genom arbetet. Det är en uppskattning som även bygger på diskussion med handledaren på 

skolan Magnus Helgesson. 

De första fem åren genomför leverantören Direct Energy en kontroll per år av anläggningen. Det som 

kontrolleras är hur det fungerar mekaniskt, elektriskt och hur det ser ut visuellt. Innan anläggningen 

tas i bruk vill elnätsföretaget genomföra en besiktning av anläggningen för att upprätthålla 

säkerheten på elnätet. 

Rengöring av solcellsmodulerna är uppskattat till två gånger om året vilket är jämförbart med en 

glasfasad. Detta innefattar rengöring av modulerna från smuts främst av estetiska skäl. För att 

komma åt modulerna används lämpligen en skylift eller annat liknande hjälpmedel. För själva 

rengöringen räcker med mycket vatten för att inte skada modulerna med starka rengöringsmedel. 

Vid mycket smuts kan milda rengöringsmedel behöva användas. (SolEl-Programmet, Skötsel, 2012) 

I underhållsplanen ingår inga priser på enskilda komponenter. Detta för att information angående 

priset på komponenterna i kvarteret Frodeparken inte varit tillgängliga. 

Uppfattningen angående underhållsplaner för solcellsanläggningar nedskrivna på papper är att det 

inte är vanligt. Kontakt med Johan Larsson på Fyrishov och Åke Nilsson på IKEA i Älmhult har 

genomförts för att höra mer om deras underhåll, läs mer om anläggningarna i kapitlet 

Referensobjekt. Ingen av dessa hade en underhållsplan på papper. Det Johan Larsson på Fyrishov gör 

angående underhåll är att kolla anläggningen visuellt, kollar driftstatistiken via en dator, kollar 

lamporna på växelriktarna och känner på säkringarna så att de inte är för varma. Det här genomförs 

inte efter ett schema utan när han får tid och tycker att det behövs. (Larsson Johan, Fyrishov, 2012) 

På IKEA finns inte heller ett direkt schema för kontroller av solcellsanläggningen. Åke Nilsson kollar 

anläggningen och gör en mätning en gång i månaden. Även en koll av strömbrytarna, AC- och DC-

brytare, genomförs 2-3 gånger per år. Anläggningen som har varit i drift sedan år 1997 och har ännu 

inte behövt rengöras, den är dock placerad på ett tak. För att ha koll på produktionen förs 

driftstatistik, tillexempel i maj månad 2012 registrerades den näst högsta produktionen sedan start. 

(Nilsson Åke, IKEA Älmhult, 2012) 

Utifrån den här informationen kommer det behövas någon som följer upp driftstatistiken och kollar 

över anläggningen, vilket kallas felsökning i underhållsplanen som gjorts för kvarteret Frodeparken. 
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Valt intervall är en gång i månaden och genomförs av exempelvis fastighetsskötare. Dock skadar det 

inte att kolla anläggningen oftare. 

Det kan hända att solcellsmodulerna går sönder av olika skäl, tillexempelvis blixtnedslag eller 

tillverkningsfel. Då kan modulerna behöva monteras ned och för att hitta den modul som felar 

underlättar det om olika mätpunkter finns. Utifrån dessa framgår vilken sektion som producerar 

mindre el än normalt och den felande modulen kan då plockas ned. IKEA i Älmhult har nedmonterat 

sina solcellsmoduler på fasaden och stötte då inte på några större problem förutom lite svårighet 

med infästningarna. Det kanske inte är så vanligt att montera ned en solcellsanläggning från fasaden 

och då IKEA tog ned hela anläggningen kan det vara lättare än att bara byta ut en modul. Tillexempel 

om en modul, placerad med andra moduler runt om, måste bytas ut kan det bli svårt att komma åt 

om modulerna sitter tätt, vilket de gör på kvarteret Frodeparken.  

För att få en bild av underhållet av solcellsmodulerna jämförs det med en putsfasad, vilket de 

resterande fasaderna på bygganden består av. En ungefärlig livslängd på dessa är 30 år men 

däremellan måste rengöring ske på grund av bland annat föroreningar även målning bör genomföras. 

(Kreativ Byggkonsult AB, Frågor och svar om puts och fasader, 2012) Det kan givetvis också 

uppkomma oförutseda saker som att putsen spricker. Rengöring behöver alltså genomföras på båda 

typerna av fasadmaterial men målning endast på putsfasaden.  
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7. Referensobjekt 
En del referensobjekt har kontaktats för att styrka den information som tagits fram angående skötsel 

och underhåll. Detta för att få en kolla på hur solcellsanläggningar fungerar i verkligheten och om de 

är nöjda med sina anläggningar samt om de motsvarar deras förväntningar. 

7.1 Fyrishov 
Fyrishov är en anläggning belägen i Uppsala för event, sport, bad, rekreation och möten. Fyrishovs 

arena ska vara den mest besökta arenan i Sverige. (Fyrishov, Fyrishov- Möjligheternas arena, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då ett studiebesök har genomförts på Fyrishov har en närmare titt på deras anläggning genomförts, 

se Figur 9. Fyrishovs solcellsanläggning togs i drift år 2008. Alldeles i början hade de problem med att 

anläggningen gav för mycket ström så säkringarna gick hela tiden. Efter ett byte av växelriktarna har 

det fungerat bra. Anläggningen består av 154 stycken kiselsolcellsmoduler (GPV175) som sitter med 

takets lutning i söderläge med en yta på 200 kvadratmeter, se Figur 10. Toppeffekten är cirka 27,8 

kWp och har en garantitid på 25 år till 80 procent produktion. 

Figur 9 Ingången till Fyrishovs sportanläggning  Foto: Jennifer Närkling 
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Figur 10 Fyrishovs solceller på taket   Foto: Jennifer Närkling 

Systemet är nätanslutet och har en central med AC-brytare, växelriktare, DC-brytare, elmätare och 

jordfelsbrytare. Då Fyrishov är en stor idrottsanläggning behöver de alla watt som anläggningen 

genererar. På besöket visades en driftkurva över anläggningen. Där det framgick att produktionen var 

bäst under maj månad och gick ner något i juni.  

När solcellsanläggningen byggdes tilldelades ett statligt bidrag på 60 procent av 

investeringskostnaden. Just nu sker en utbyggnad av Fyrishov med en ny multihall. Där funderar man 

på att placera solceller på taket men det är inte bestämt än. (Larsson Johan, Fyrishov 2012) 

7.2 IKEA i Älmhult 
IKEA i Älmhult var den största solcellsanläggningen i Sverige då den monterades år 1997 och var det 

ända fram till år 2006. Anläggningen var vid denna tidpunkt uppdelad på både tak och fasad. Målet 

med denna investering var att satsa på alternativ energiproduktion utifrån sin miljöpolicy. Man ville 

även öka sina erfarenheter och kunskaper om solceller för att på lång sikt installera system på fler 

varuhus runt om i världen.  

Installationen gjordes i samarbete med bland annat NUTEK, vilka var finansiär vid investeringen för 

anläggningen. Investeringen var år 1997 cirka 4,5 miljoner kronor samt att man år 2011 gjorde en 

investering med ombyggnation och demontering av fasadanläggningen på cirka 600 000 kronor. 

Ett problem som uppstått på anläggningen är defekta växelriktare på takanläggningen, se Figur 11. 

När dessa skulle bytas ut hade den typen av växelriktare sluta tillverkas. Därför valde man att 

demontera fasadanläggningen och kunde då på ett effektivare sätt utnyttja dessa växelriktare samt 

göra en behövlig upprustning av fasaden. Anledningen till att takanläggningen prioriterades var för 

att den var av typen kristallint kisel och hade en högre verkningsgrad än fasadanläggningen av amorft 
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kisel, se Figur 12. Problemet med växelriktarna beror dels på att dessa var monterade utomhus där 

väder och vind påverkade kapslingarna negativt.  

 

Figur 11 Placering av växelriktarna på IKEA i Älmhult  Foto: Åke Nilsson 

Anläggningens effektivitet motsvarar inte riktigt de förväntningarna man haft från start men målet 

var inte heller att anläggningen skulle generera stora ekonomiska vinster. Efter ombyggnaden av 

anläggningen i början av år 2011 så har nu anläggningen varit mer effektiv och motsvarar nu bättre 

de uppställda målen IKEA hade från början. Den producerar idag ungefär 40 MWh/år. (Nilsson Åke, 

Driftingenjör IKEA Fastigheter AB)

 

Figur 12 Placering av solcellerna på IKEA i Älmhult  Foto: Åke Nilsson 
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7.3 Bostadsrättsförening Holmen i Hammarby sjöstad 
Holmen är ett flerbostadshus beläget i Hammarby sjöstad och är ett relativt nybygge från 2003. 

Fasadtillämpning valdes för att demonstrera byggnadsintegration av solceller på flerbostadshus och 

ge en bra miljöbild av Hammarby sjöstad. Tanken var aldrig att gå med någon ekonomisk vinst, även 

fast en liten förhoppning av detta fanns. Det primära var att framstå som en miljövänlig förening och 

försöka att öka andelen förnybar energi i samhället. 

Anläggningen har inget system för att se den totala effekten den genererar under året, utan det finns 

en display nere på gatan som visar den tillfälliga effekten systemet ger. Underhållet för anläggningen 

är minimal, dock finns risken för nedsmutsning vilket sänker effekten på solcellen (p-Si (Kyocenera)). 

(Ohlén Alexander, styrelseledamot Brf Holmen, 2012) 

Toppeffekten är 17,6 kilowatt och har en modulyta på cirka 185 kvadratmeter med nio stycken 

växelriktare. Anläggningskostnader cirka 3 726 00 kronor (Solcell, NCC Holmen, hämtad 2012) 

7.4 Ekologihuset vid Lunds universitet 
På Ekologihuset vid Lunds universitet finns en solcellsanläggning som är uppdelad på tre delar. Den 

största delen är placerad på taket med tanke att ge maximal energiproduktion och synas så lite som 

möjligt. Den andra delen är placerad på söderfasaden och är mindre till ytan, denna är mest till för 

att visa systemet. Den tredje och sista delen av anläggningen är placerad som solavskärmning vid 

fönster och är halvtransparant.  

Den typ av solcell som används är av kisel och inga problem med anläggningen har uppstått sedan 

den byggdes år 2008. Den beräknade besparing varje år var på 70 000 kWh el och 25 000 kWh 

minskade kostnader för kyleffekten. De är väldigt nöjda med anläggningen då 25 000 kWh minskat 

kylbehov har uppfyllts och den ger 75 000-80 000 kWh i el.  

Investeringen var på ungefär 7 100 000 kronor år 2008 och den enda underhållskostnaden som har 

räknas med är för byte av växelriktarna framöver. När investeringen gjordes fick man ett bidrag på 70 

procent av investeringskostnaden, vilket var en förutsättning för att projektet skulle kunna 

genomföras. Med gällande elpriser och inköpspris 2008 gjordes en beräkning att pay back-tiden 

skulle vara 20 år för anläggningen. (Möller Helen, FmGeo AB, 2012) 

7.5 Telenor Arena i Karlskrona 
Telenor Arena ligger i området Rosenholm och är en av Karlskronas största idrottshallar. Arenan 

innehåller ett antal hallar men också kontor, butiker, kafeterior, kiosker för föreningar och 

konferenslokaler. Då kommunen bestämde sig att göra en stor miljösatsning valde man att installera 

ett solcellssystem på Arenans fasad och tak år 2008, ExoTech fick jobbet. (Solcell, Arena Rosenholm, 

2012) 

Då kommunen bestämde sig för att satsa på solcellssystemet var investeringen cirka 2 500 000 

kronor och det fanns då även ett bidrag på 70 procent av denna kostnad. Idag skulle en liknande 

anläggning kosta cirka 1 200 000 kronor med ett bidrag på 45 procent av investeringskostnaden.  

Anläggningen består av polykristallina solceller och är på totalt 50kW varav 15kW är monterat på 

fasaden.  Den beräknade producerade elen var ungefär 45 000kWh/år vilket den idag också 

genererat byggnaden. Idag är det vaktmästaren som ser till systemet. Sedan den varit i drift från år 



29 
 

2008 har den fungerat utan några komplikationer så ägaren är idag nöjd med anläggningen. 

(Söderberg Hans-Eric, ExoTech AB 2012) 

7.6 Huvudsta i Solna 
I stadsdelen Huvudsta i Solna, Stockholm, finns Sveriges äldsta nätanslutna solcellinstallation som 

fungerar och är fortfarande är i drift. Det var redan år 1984 som de beslutades om att Riksbyggen 

skulle förse delar av taket med solceller och att elen skulle matas ut på elnätet. Detta beslut kom i 

samband med att Byggnaden var med om en kraftig vindsbrand vilket gjorde att man skulle reparera 

huset. Anläggningen monterades på ett brant lutande tak av falsat plåttak och har endast bytt ut 

växelriktaren år 2000 då teknik med bättre prestanda utvecklats och skulle testas. (Solcell, Huvudsta, 

2012) 

Detta var en nyckelfärdig anläggning på cirka 10-20 kW och kostade 15 000 kronor plus moms per 

kW. Solcellerna är av kristallint kisel och har inte visat någon sänkt effekt under de 28 åren de varit i 

drift. Det enda som kan tänkas inträffa är att en växelriktare kan gå sönder men det händer mycket 

sällan. (Andersson Mats, Energibanken AB 2012)  
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8. Faktainsamling 
Den tekniska fakta om solceller som redovisas har tagits fram genom litteraturstudie och 

informationsbroschyrer från organisationer, tillexempel Energimyndigheten.  Informationen 

angående stöd och bidrag kommer från Energimyndighetens hemsida samt uppgifter från Tomas 

Östlund på Länsstyrelsen i Uppsala. Angående nettodebitering och elcertifikat kommer fakta från 

Energimarknadsinspektionen samt Energimyndigheten.  

Fakta angående solcellsanläggningen på kvarteret Frodeparken kommer framförallt från Direct 

Energy, där vi haft kontakt med projektledaren och Vd:n Lars Hedström. Vi har även haft tillgång till 

deras anbud på solcellsanläggningen. Den allmänna informationen om Frodeparken kommer från 

projekteringsdokument och energiberäkningar som Skanska har gjort.  

Data till investeringskalkylen kommer från Åsa Reinsson på Uppsalahem, statistiska centralbyrån, 

anbud från Direct Energy samt Cesar elcertifikat. Via ekonomiläraren Bengt Wik på KTH har vi fått 

vägledning för investeringskalkylens uppbyggnad. Även boken Företagsekonomi 100 har används. 

För information om referensobjekten har lämpliga personer kontaktas via mail samt ett studiebesök 

på Fyrishov. En del teknisk information angående referensobjekten har kommit från SolEl-

programmets hemsida.   
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9. Genomförandet 
Arbetet började med att vi sökte allmän information om solceller då vi inte kunde något om tekniken 

innan. Efter att vi fått en övergripande bild av hur det fungerar fördjupade vi oss i tekniken. Vår 

handledare på Skanska, Jakob Ekström, gav oss tidigt kontaktuppgifter till Lars Hedström på Direct 

Energy och Åsa Reinsson på Uppsalahem. Dessa kontaktades tidigt och ett möte med Lars Hedström 

genomfördes vecka 4 i arbetet på deras kontor i Vällingby. Då fick vi en djupare inblick i 

solcellstekniken allmänt och framförallt om anläggningen på kvarteret Frodeparken. Vi fick även 

anbudet som de har skickat till Skanska. 

En underhållsplan skapades vecka 4 i arbetet efter att vi läst på om underhåll och varit i kontakt med 

Lars Hedström. Den visade sig bli mindre omfattande än vi tidigare trott. Då insåg vi vikten av att 

hitta referensobjekt som kunde styrka det vi tagit fram.  

Vi har försökt kontaktat Lars Hedström efter mötet den 11 april men utan resultat. Det vi sökte var 

med information om komponenterna i systemet, mer fakta angående underhåll, vad komponenterna 

kostade och hur länge de håller. 

Fyrsihov kontaktades för att vi skulle få höra mer om deras anläggning och få komma på ett 

studiebesök. Studiebesöket genomfördes den 3 maj och där visade Johan Larsson runt oss och 

berättade om anläggningen.  

Vi satte oss in mer i ekonomin inför upprättandet av investeringskalkylen. Här söktes först 

information på internet och vi hittade en del exempelkalkyler. Då stötte vi på elcertifikat och 

nettodebitering som vi hittade information om på elmarknadsinspektionens hemsida. Sedan 

granskades stöd och bidrag och på länsstyrelsen i Uppsala kontaktades Tomas Östlund för att få 

uppdaterad information angående det statliga bidraget som finns.  

För att förstå investeringskalkylen bättre och få tips om uppbyggnad träffade vi Bengt Wik som är 

ekonomilärare på KTH. Han berättade vilket kapitel vi kunde läsa i boken Företagsekonomi 100. 

Under arbetesgång har kontinuerlig kontakt med Bengt Wik genomförts för att få kommentarer på 

investeringskalkylen. De typer av investeringskalkyl som har valt att göras är genom 

kapitalvärdemetoden och pay back-metoden.  

För att styrka den information vi tagit fram angående skötsel och underhåll kontaktades sex stycken 

referensobjekt runt om i landet. För att få de jämnförbara skrevs fem frågor som skickades ut via 

mail till de olika anläggningarnas kontaktpersoner. 
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10. Resultat 
Underhållsplanen för kvarteret Frodeparken innehåller byte av växelriktare, elmätare, display, logger, 

DUC, DC-brytare och AC-brytare beräknat var tjugonde år. Rengöring av solcellsmodulerna förväntas 

ske två gånger per år. Direct Energy kommer att utföra kontroller en gång om året de fem första åren 

samt kommer elnätsägaren att utföra en kontroll innan anläggningen tas i bruk. Det kommer även 

behöva finnas en person som gör en så kallad felsökning en gång i månaden. Se bilaga 15 för 

underhållsplan. 

Efter kontakt med ett antal referensobjekt kan vi konstatera att det är mycket lite underhåll på 

anläggningarna och att de fungerar bra. Det som har krånglat för några system är växelriktarna. Ingen 

av referensobjekten har valt solceller för att det är ekonomiskt lönsamt utan för att de vill bidra till 

ett mer miljövänligare samhälle. Det förekommer även företag som vill testa solceller på en byggnad 

för att sedan kanske använda det på fler.  

Resultatet av den här investeringen är efter 30 år ett kapitalvärde på -1 799 843 kronor, se Bilaga 1. 

För att kapitalvärdet ska bli noll på 30 år krävs antingen: 

 ett elpris på 2,44 kr/kWh, se Bilaga 2. 

 en kalkylränta på -2,0 procent, se Bilaga 3. 

 en elproduktion på 172 740 kWh/år, se Bilaga 4. 

 en grundinvestering på 1 200 157 kronor, se Bilaga 5. 

 ett elcertifikat på 1 777 kr/MWh, se Bilaga 6. 

Resultatet av den här investeringen är efter 30 år med ett statligt bidrag på 45 procent ett 

kapitalvärde på -449 843 kronor, se Bilaga 7. 

För att kapitalvärdet ska bli noll på 30 år med ett statligt bidrag på 45 procent krävs antingen: 

 ett elpris på 1,26 kr/kWh, se Bilaga 8. 

 en kalkylränta på 1,7 procent, se Bilaga 9. 

 en elproduktion på 95 678 kWh/år, se Bilaga 10. 

 en grundinvestering på 2 182 104 kronor, se Bilaga 11. 

 ett elcertifikat på 596 kronor per år, se Bilaga 12. 

Det statliga bidraget behöver vara 60 procent för att kapitalvärdet ska bli noll på 30 år, se Bilaga 13. 

Pay back-tiden för anläggningen är 41 år utan statligt bidrag och 22,5 år med statligt bidrag, se Bilaga 

14.  
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11. Analys 
Investeringskalkyl: 

Vi har valt att bygga upp investeringskalkylen på 30 år för att det ofta finns en effektgaranti på 25 år 

och det känns som en överskådlig tid. Vi hade kunna räkna på längre tid men då bli det inte 

överskådligt längre. Vi har inte tagit hänsyn till byte av växelriktare i investeringskalkylerna. Detta för 

att vi bara ville se när investeringen som görs vid år noll är betald. 

Enligt beräkningarna i Bilaga 1 har man efter 30 år fått tillbaka ungefär 40 procent av investeringen. 

Om däremot ett statligt bidrag på 45 procent räknas med, som i Bilaga 7, är kapitalvärdet ungefär -

450 000 kronor. Vilket är en mer rimlig siffra men fortfarande är 450 000 kronor mycket pengar att 

inte få igen på 30 år.  

Vi tror att ett elpris på 2,44 kr/kWh, enligt Bilaga 2, inte är rimligt inom de kommande 30 åren. 

Däremot ett elpris på 1,26 kr/kWh som i Bilaga 8 känns inte helt omöjligt. Enligt statistiska 

centralbyrån hade en lägenhet år 2002 ett elpris på 35,6 öre/kWh och år 2012 hade det stigit med 

54,4 öre/kWh till 90 öre/kWh. Om det appliceras på kvarteret Frodeparkens elpris betyder det att om 

30 år är elpriset uppe i 2,50 kr/kWh. Detta plus en sänkning av investeringskostnaden för 

solcellsanläggningar skulle gör solceller till ett mer lönsamt alternativ i framtiden. 

Fast investeringskostnaderna för solcellsanläggningar har sjunkit de senaste åren skulle den behöva 

sjunka ännu mer för en lönsam investering. Kollar man beräkningarna i Bilaga 5 får den inte vara 

högre än ungefär 1 200 000 kronor för detta projekt, vilket nästan är en tredjedel av vad 

anläggningen kostar idag. Med ett statligt bidrag som i Bilaga 11 kan investeringen vara på ungefär 

2 200 000 kronor, vilket känns mer rimligt inom de kommande 30 åren. 

Enligt kalkylen i Bilaga 6 måste elcertifikatpriset höjas ungefär nio gånger så mycket mot vad det är 

idag, vilket vi inte tror är rimligt. Om man räknar med ett statligt bidrag kan priset istället ligga på tre 

gånger så mycket.  

Elproduktionen skulle behöva vara 172 740 kWh/år för att det ska gå ihop sig på 30 år utan bidrag, se 

Bilaga 4. Vilket är mer än dubbelt så mycket som den aktuella anläggningen producerar idag. För att 

detta skulle vara möjligt krävs att solcellerna har en verkningsgrad på 30 procent om allt ser ut som 

det gör idag. Vi har räknat fram att anläggningen ger 93,33 kWh/m2 per år, alltså 70 000 kWh 

dividerat med 750 m2. Vilket betyder att en area på 1 851 m2 krävs för att uppnå en produktion av 

172 740 kWh/år. Detta kräver en väldigt stor byggnad. För att uppnå produktionen enligt Bilaga 10 på 

95 678 kWh/år krävs en area på 1 025 m2. Detta resonemang har en svaghet i att 

investeringskostnaden inte får stiga trots att arean på solcellsanläggningen ökar, vilket inte är 

möjligt. 

Solcellsanläggningen på kvarteret Frodeparken har en beräknad årsproduktion på 70 000 kWh per år, 

vilket är ungefär 31 procent av hyresgästelen eller ungefär 59 procent av fastighetselen. Detta 

innebär att cirka 20 procent av byggnadens totala elbehov för fastighetsel och hyresgästel täcks. Det 

är inte så mycket men det är ett bra bidrag för att minska mängden köpt el. 
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Det statliga bidraget behöver vara 60 procent enligt Bilaga 13 för att anläggningen ska gå plus minus 

noll på 30 år. Bidraget har tidigare varit uppe i både 60 och 70 procent vilket gör det rimligt men 

eftersom priserna på anläggningar har sjunkit är det inte konstigt att bidraget följer med ner.  

Pay back: 

Pay back-tiden på anläggningen är ungefär 41 år utan statligt bidrag enligt Bilaga 14 och det känns 

som en allt för lång tid. Det känns inte som att någon strävar efter att göra en investering med 

återbetalningstid på 41 år för att bara gå plus minus noll. Med ett statligt bidrag på 45 procent är 

återbetalningstiden istället 22,5 år, vilket känns acceptabelt men inte fantastiskt. 

Underhållsplan: 

När vi bestämde oss för att arbeta fram en underhållsplan av solcellsanläggningen trodde vi att det 

skulle innefatta mer skötsel och underhåll än vad det visade sig göra. Först tänkte vi att leverantören 

och de vi hittade på hemsidor om solceller endast skrev positiva saker om underhållet, vilket inte 

kändes helt pålitligt. Därför kontaktade vi ett antal referensobjekt som kunde ge oss information 

utifrån solcellsanläggningar som varit i drift ett tag. Då insåg vi att informationen stämde bra 

överrens med vad vi tidigare tagit fram, alltså lite skötsel och underhåll. Detta resulterade i en 

underhållsplan med lite att ta hänsyn till. 

Solcellsanläggningen i Huvudsta i Solna har varit i drift i 28 år och har inte tappat i effekt. Det enda 

som bytts på dessa år är växelriktarna som byttes efter 16 år och det var för att det fanns bättre 

teknik då. Detta talar verkligen för solceller som en hållbar investering.  

Allmänt: 

Om man ser till hur mycket världen använder fossila bränslen idag och vi är på väg att förstöra vår 

egen jord är solenergin ett klart bra och smart val för användning av förnybara energikällor. 

Solenergin finns överallt i större eller mindre skala men kan ses som mindre lönsamt för länder i 

norden. Anledningen till olönsamheten är den dyra produktionskostnaden, det blir en mycket dyr 

investering att sätta upp en solcellsanläggning. Då tekniken hela tiden utvecklas är det nog inte långt 

kvar innan privatpersoner kan investera i en solcellsanläggning. 

Det finns många olika åsikter om vi i Sverige ens ska lägga ner resurser på att försöka bli ett av de 

bästa länderna när det gäller solenergin medan andra tycker att det knappt finns några nackdelar 

med solcellsanläggningar alls.  

I nuläget är tunnfilmstekniken på väg framåt och med en mindre materialåtgång kan priserna 

pressas. Detta blir en hård konkurrent för kiselsolcellen som fortfarande har ett övertag med en 

högre verkningsgrad. Det som talar emot dessa är miljöpåverkan vid tillverkningen och en del 

miljöfarliga ämnen i tunnfilmen. Där har en ny generation sin möjlighet att bli främst, nämligen 

Grätzelsolcellen.  Denna solcell beter sig som den naturliga fotosyntesen som vi tidigare nämnt i 

rapporten. Då krävs det att man kan framställa Grätzelsolcellen med högre verkningsgrad. Vilken som 

blir mest optimal med alla ingående problem kommer tiden att utvisa. 

En viktig del tror vi är hur elbolagen ställer sig till att köpa tillbaka den elen som blir överskott av 

produktionen hos solcellsanläggningen. Tidigare i rapporten nämnde vi att elbolaget för kvarteret 

Frodeparken köper tillbaka elen till ett pris av 4 öre lägre än marknadspriset. Det är ju bra men det 

vore optimalt om de kunde köpa tillbaka till samma pris.  



39 
 

12. Slutsats 
Vi har kommit fram att det är minimalt med underhåll på en solcellsanläggning. De ingående 

komponenterna har en väldigt lång livslängd och det som kan behöva bytas ut är växelriktarna. 

Modulerna går inte sönder om det inte utsätts för sabotage eller extrema väderförhållanden så som 

orkaner och blixtnedslag.  

Fram till idag verkar det inte vara några anläggningar som har varit ekonomiskt lönsamma, utan de 

monteras ur ett miljövänligt perspektiv. Med mindre materialåtgång och sjunkande priser på 

solcellerna och stigande energipriser kan det inom en snar framtid bli ekonomiskt försvarbart att 

installera en solcellsanläggning. De som har valt att installera solcellsanläggningar är generellt nöjda 

med resultatet.  

I dagsläget är solcellssystem inte lönsamma då produktionskostnaderna är för höga och elpriset inte 

tillräckligt högt. Detta syns tydligt i Pay back-beräkningarna där återbetalningstiden är 41 år utan 

statligt bidrag. Om trenden fortsätter med minskade pris på anläggningarna samt ökande elpriser kan 

detta ses som lönsamt i framtiden.   
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13. Rekommendationer 
Solenergi är något som kommer utvecklas mycket med åren och är mycket spännande. När vi skulle 

skriva detta arbete hade vi en del begränsningar. Vi höll oss till att se anläggningens lönsamhet och 

förvaltning av systemet men det fanns en del andra intressanta saker som vi på grund av tidsbrist var 

tvungna att helt utelämna. En tanke om att ta vara på värmen som uppstår mellan prefab 

betongväggen och solcellsmodulerna var en av dem. Uppsalahem var mycket intresserade av den 

idén och Skanska hade detta som ett alternativ. Då det är svårt att projektera och att det inte finns 

många som kan det vart det aldrig av.  

Vi tyckte att detta skulle kunna vara spännande. Värmen som då uppstår emellan betongen och 

modulerna skulle kunna tas till vara genom tillexempel att ha vattenburet system monterat på 

väggen. Vattnet värms då upp av solen och kan användas till byggnadens värmesystem eller som 

tappvarmvatten. Det som talar emot detta är att när det produceras mest värme använder vi minst. 

En annan svårighet är vad som ska cirkulera i rören för att det inte ska frysa på vintern eller koka på 

sommaren. I nuläget är det svårt att få solcellsanläggningarna lönsamma därför lär det dröja innan 

sådana detaljer utvecklas och börjar ses som en del av systemet. 

Det skulle vara intressant att jämföra två olika solcellstyper på kvarteret Frodeparken. Tillexempel 

mellan Kiselsolceller och CIGS. Detta för att kiselsolceller är dyrare men har en högre verkningsgrad 

än CIGS. En annan aspekt att kolla på skulle vara vilket av solcellssystem eller extra isolering som spar 

mest energi. 
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http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Moduler/
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Natanslutning/
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Skotsel/
http://www.chemphys.lu.se/old/kfresearch/popular/VRbook2002.pdf
http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/Broschyrer/Den%20svenska%20elmarknaden_S.pdf
http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/Broschyrer/Den%20svenska%20elmarknaden_S.pdf
http://www.asc.angstrom.uu.se/sv/index.html
http://www.asc.angstrom.uu.se/sv/omcigs.html
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15. Bilagor 
 

Bilaga 1: Investeringskalkyl 

Bilaga 2: Investeringskalkyl med hänsyn till ELPRISET 

Bilaga 3: Investeringskalkyl med hänsyn till KALKYLRÄNTA 

Bilaga 4: Investeringskalkyl med hänsyn till ELPRODUKTIONEN 

Bilaga 5: Investeringskalkyl med hänsyn till GRUNDINVESTERING 

Bilaga 6: Investeringskalkyl med hänsyn till ELCERTIFIKAT 

Bilaga 7: Investeringskalkyl med hänsyn till STATLIGT BIDRAG 

Bilaga 8: Investeringskalkyl med hänsyn till ELPRISET MED STATLIGT BIDRAG 

Bilaga 9: Investeringskalkyl med hänsyn till KALKYLRÄNTA MED STATLIGT BIDRAG 

Bilaga 10: Investeringskalkyl med hänsyn till ELPRODUKTIONEN MED STATLIGT BIDRAG 

Bilaga 11: Investeringskalkyl med hänsyn till GRUNDINVESTERING MED STATLIGT BIDRAG 

Bilaga 12: Investeringskalkyl med hänsyn till ELCERTIFIKAT MED STATLIGT BIDRAG 

Bilaga 13: Investeringskalkyl med hänsyn till VAD BEHÖVER BIDRAGET VARA 

Bilaga 14: Pay back- beräkningar 

Bilaga 15: Underhållsplan 

Bilaga 16: Referensobjekt 

Bilaga 17: Uppsalahem 

Bilaga 18: Direct Energy  



 
 

  



 
 

BILAGA 1 

Investeringskalkyl 
     

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 3 000 000 kr 

 
0,961538462 

 
G: 3 000 000 kr 

 2   67 947 kr 0,924556213 
 

a: 73 492 kr 
 3 

 
65 334 kr 0,888996359 

    4   62 821 kr 0,854804191 
 

Beräknad årlig produktion 70 000    kWh/år 

5 
 

60 405 kr 0,821927107 
 

Elpris 0,87    kr/kWh 

6   58 082 kr 0,790314526 
 

Besparing 60 900 kr 
 7 

 
55 848 kr 0,759917813 

    8   53 700 kr 0,730690205 
 

Elcertifikat 202,74    kr/MWh 

9 
 

51 634 kr 0,702586736 
 

Elcertifikat 14 192 kr 
 10   49 648 kr 0,675564169 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

47 739 kr 0,649580932 
    12   45 903 kr 0,62459705 
 

Kalkylränta 4,0% 
 13 

 
44 137 kr 0,600574086 

    14   42 440 kr 0,577475083 
 

Statligt bidrag 0,0% 
 15 

 
40 807 kr 0,555264503 

 
Statligt bidrag 0 kr 

 16   39 238 kr 0,533908176 
    17 

 
37 729 kr 0,513373246 

 
Pris för anläggning 3 000 000 kr 

 18   36 278 kr 0,493628121 
    19 

 
34 882 kr 0,474642424 

    20   33 541 kr 0,456386946 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
32 251 kr 0,438833602 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   31 010 kr 0,421955387 
 

R = Restvärde 
  23 

 
29 818 kr 0,405726333 

 
  

  24   28 671 kr 0,390121474 
    25 

 
27 568 kr 0,375116802 

    26   26 508 kr 0,360689233 
    27 

 
25 488 kr 0,34681657 

    28   24 508 kr 0,333477471 
    29 

 
23 565 kr 0,320651415 

    30   22 659 kr 0,308318668   
   

  
1 200 157 kr 

     Kapitalvärde: -1 799 843 kr     
    

  



 
 

  



 
 

BILAGA 2 

Investeringskalkyl med hänsyn till 
ELPRISET 

    

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 3 000 000 kr 

 
0,961538462 

 
G: 3 000 000 kr 

 2   169 846 kr 0,924556213 
 

a: 183 705 kr 
 3 

 
163 313 kr 0,888996359 

    
4   157 032 kr 0,854804191 

 

Beräknad årlig 
produktion 70 000    kWh/år 

5 
 

150 992 kr 0,821927107 
 

Elpris 2,44    kr/kWh 

6   145 185 kr 0,790314526 
 

Besparing 171 114 kr 
 7 

 
139 601 kr 0,759917813 

    8   134 232 kr 0,730690205 
 

Elcertifikat 202,74    kr/MWh 

9 
 

129 069 kr 0,702586736 
 

Elcertifikat 14 192 kr 
 10   124 105 kr 0,675564169 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

119 332 kr 0,649580932 
    12   114 742 kr 0,62459705 
 

Kalkylränta 4,0% 
 13 

 
110 329 kr 0,600574086 

    14   106 085 kr 0,577475083 
 

Statligt bidrag 0,0% 
 15 

 
102 005 kr 0,555264503 

 
Statligt bidrag 0 kr 

 16   98 082 kr 0,533908176 
    17 

 
94 309 kr 0,513373246 

 
Pris för anläggning 3 000 000 kr 

 18   90 682 kr 0,493628121 
    19 

 
87 194 kr 0,474642424 

    20   83 841 kr 0,456386946 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
80 616 kr 0,438833602 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   77 515 kr 0,421955387 
 

R = Restvärde 
  23 

 
74 534 kr 0,405726333 

    24   71 667 kr 0,390121474 
    25 

 
68 911 kr 0,375116802 

    26   66 261 kr 0,360689233 
    27 

 
63 712 kr 0,34681657 

    28   61 262 kr 0,333477471 
    29 

 
58 905 kr 0,320651415 

    30   56 640 kr 0,308318668   
   

  
3 000 000 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr     
    

 

 

  



 
 

  



 
 

BILAGA 3 

Investeringskalkyl med hänsyn till KALKYLRÄNTA 
  

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 3 000 000 kr 

 
1,020666599 

 
G: 3 000 000 kr 

 2   76 561 kr 1,041760305 
 

a: 73 492 kr 
 3 

 
78 143 kr 1,063289948 

    4   79 758 kr 1,085264534 
 

Beräknad årlig produktion 70 000    kWh/år 

5 
 

81 406 kr 1,107693261 
 

Elpris 0,87    kr/kWh 

6   83 089 kr 1,130585513 
 

Besparing 60 900 kr 
 7 

 
84 806 kr 1,15395087 

    8   86 559 kr 1,177799109 
 

Elcertifikat 202,74    kr/MWh 

9 
 

88 347 kr 1,20214021 
 

Elcertifikat 14 192 kr 
 10   90 173 kr 1,22698436 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

92 037 kr 1,252341953 
    12   93 939 kr 1,278223601 
 

Kalkylränta -2,0% 
 13 

 
95 880 kr 1,304640135 

    14   97 862 kr 1,331602609 
 

Statligt bidrag 0,0% 
 15 

 
99 884 kr 1,359122306 

 
Statligt bidrag 0 kr 

 16   101 949 kr 1,387210741 
    17 

 
104 056 kr 1,415879669 

 
Pris för anläggning 3 000 000 kr 

 18   106 206 kr 1,445141085 
    19 

 
108 401 kr 1,475007236 

    20   110 641 kr 1,505490619 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
112 928 kr 1,536603989 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   115 262 kr 1,568360367 
 

R = Restvärde 
  23 

 
117 644 kr 1,600773041 

    24   120 075 kr 1,633855575 
    25 

 
122 557 kr 1,667621812 

    26   125 089 kr 1,702085883 
    27 

 
127 675 kr 1,737262208 

    28   130 313 kr 1,773165509 
    29 

 
133 006 kr 1,809810809 

    30   135 755 kr 1,847213442   
   

  
3 000 000 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr     
    

  



 
 

  



 
 

BILAGA 4 

Investeringskalkyl med hänsyn till ELPRODUKTIONEN 
  

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 3 000 000 kr 

 
0,961538462 

 
G: 3 000 000 kr 

 2   169 846 kr 0,924556213 
 

a: 183 705 kr 
 3 

 
163 313 kr 0,888996359 

    4   157 032 kr 0,854804191 
 

Beräknad årlig produktion 172 740    kWh/år 

5 
 

150 992 kr 0,821927107 
 

Elpris 0,87    kr/kWh 

6   145 185 kr 0,790314526 
 

Besparing 150 284 kr 
 7 

 
139 601 kr 0,759917813 

    8   134 232 kr 0,730690205 
 

Elcertifikat 202,74    kr/MWh 

9 
 

129 069 kr 0,702586736 
 

Elcertifikat 35 021 kr 
 10   124 105 kr 0,675564169 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

119 332 kr 0,649580932 
    12   114 742 kr 0,62459705 
 

Kalkylränta 4,0% 
 13 

 
110 329 kr 0,600574086 

    14   106 085 kr 0,577475083 
 

Statligt bidrag 0,0% 
 15 

 
102 005 kr 0,555264503 

 
Statligt bidrag 0 kr 

 16   98 082 kr 0,533908176 
    17 

 
94 309 kr 0,513373246 

 
Pris för anläggning 3 000 000 kr 

 18   90 682 kr 0,493628121 
    19 

 
87 194 kr 0,474642424 

    20   83 841 kr 0,456386946 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
80 616 kr 0,438833602 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   77 515 kr 0,421955387 
 

R = Restvärde 
  23 

 
74 534 kr 0,405726333 

    24   71 667 kr 0,390121474 
    25 

 
68 911 kr 0,375116802 

    26   66 261 kr 0,360689233 
    27 

 
63 712 kr 0,34681657 

    28   61 262 kr 0,333477471 
    29 

 
58 905 kr 0,320651415 

    30   56 640 kr 0,308318668   
   

  
3 000 000 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr     
    

  



 
 

  



 
 

BILAGA 5 

Investeringskalkyl med hänsyn till GRUNDINVESTERING 
  

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 1 200 157 kr 

 
0,961538462 

 
G: 1 200 157 kr 

 2   67 947 kr 0,924556213 
 

a: 73 492 kr 
 3 

 
65 334 kr 0,888996359 

    4   62 821 kr 0,854804191 
 

Beräknad årlig produktion 70 000    kWh/år 

5 
 

60 405 kr 0,821927107 
 

Elpris 0,87    kr/kWh 

6   58 082 kr 0,790314526 
 

Besparing 60 900 kr 
 7 

 
55 848 kr 0,759917813 

    8   53 700 kr 0,730690205 
 

Elcertifikat 202,74    kr/MWh 

9 
 

51 634 kr 0,702586736 
 

Elcertifikat 14 192 kr 
 10   49 648 kr 0,675564169 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

47 739 kr 0,649580932 
    12   45 903 kr 0,62459705 
 

Kalkylränta 4,0% 
 13 

 
44 137 kr 0,600574086 

    14   42 440 kr 0,577475083 
 

Statligt bidrag 0,0% 
 15 

 
40 807 kr 0,555264503 

 
Statligt bidrag 0 kr 

 16   39 238 kr 0,533908176 
    17 

 
37 729 kr 0,513373246 

 
Pris för anläggning 1 200 157 kr 

 18   36 278 kr 0,493628121 
    19 

 
34 882 kr 0,474642424 

    20   33 541 kr 0,456386946 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
32 251 kr 0,438833602 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   31 010 kr 0,421955387 
 

R = Restvärde 
  23 

 
29 818 kr 0,405726333 

    24   28 671 kr 0,390121474 
    25 

 
27 568 kr 0,375116802 

    26   26 508 kr 0,360689233 
    27 

 
25 488 kr 0,34681657 

    28   24 508 kr 0,333477471 
    29 

 
23 565 kr 0,320651415 

    30   22 659 kr 0,308318668   
   

  
1 200 157 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr     
    

  



 
 

  



 
 

BILAGA 6 

Investeringskalkyl med hänsyn till 
ELCERTIFIKAT 

   

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 3 000 000 kr 

 
0,961538462 

 
G: 3 000 000 kr 

 2   169 846 kr 0,924556213 
 

a: 183 705 kr 
 3 

 
163 313 kr 0,888996359 

    
4   157 032 kr 0,854804191 

 

Beräknad årlig 
produktion 70 000    kWh/år 

5 
 

150 992 kr 0,821927107 
 

Elpris 0,87    kr/kWh 

6   145 185 kr 0,790314526 
 

Besparing 60 900 kr 
 7 

 
139 601 kr 0,759917813 

    8   134 232 kr 0,730690205 
 

Elcertifikat 1 777,22    kr/MWh 

9 
 

129 069 kr 0,702586736 
 

Elcertifikat 124 405 kr 
 10   124 105 kr 0,675564169 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

119 332 kr 0,649580932 
    12   114 742 kr 0,62459705 
 

Kalkylränta 4,0% 
 13 

 
110 329 kr 0,600574086 

    14   106 085 kr 0,577475083 
 

Statligt bidrag 0,0% 
 15 

 
102 005 kr 0,555264503 

 
Statligt bidrag 0 kr 

 16   98 082 kr 0,533908176 
    17 

 
94 309 kr 0,513373246 

 
Pris för anläggning 3 000 000 kr 

 18   90 682 kr 0,493628121 
    19 

 
87 194 kr 0,474642424 

    20   83 841 kr 0,456386946 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
80 616 kr 0,438833602 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   77 515 kr 0,421955387 
 

R = Restvärde 
  23 

 
74 534 kr 0,405726333 

    24   71 667 kr 0,390121474 
    25 

 
68 911 kr 0,375116802 

    26   66 261 kr 0,360689233 
    27 

 
63 712 kr 0,34681657 

    28   61 262 kr 0,333477471 
    29 

 
58 905 kr 0,320651415 

    30   56 640 kr 0,308318668   
   

  
3 000 000 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr     
    

  



 
 

  



 
 

BILAGA 7 

Investeringskalkyl med hänsyn till STATLIGT 
BIDRAG 

   

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 1 650 000 kr 

 
0,961538462 

 
G: 1 650 000 kr 

 2   67 947 kr 0,924556213 
 

a: 73 492 kr 
 3 

 
65 334 kr 0,888996359 

    
4   62 821 kr 0,854804191 

 

Beräknad årlig 
produktion 70 000    kWh/år 

5 
 

60 405 kr 0,821927107 
 

Elpris 0,87    kr/kWh 

6   58 082 kr 0,790314526 
 

Besparing 60 900 kr 
 7 

 
55 848 kr 0,759917813 

    8   53 700 kr 0,730690205 
 

Elcertifikat 202,74    kr/MWh 

9 
 

51 634 kr 0,702586736 
 

Elcertifikat 14 192 kr 
 10   49 648 kr 0,675564169 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

47 739 kr 0,649580932 
    12   45 903 kr 0,62459705 
 

Kalkylränta 4,0% 
 13 

 
44 137 kr 0,600574086 

    14   42 440 kr 0,577475083 
 

Statligt bidrag 45,0% 
 15 

 
40 807 kr 0,555264503 

 
Statligt bidrag 1 350 000 kr 

 16   39 238 kr 0,533908176 
    17 

 
37 729 kr 0,513373246 

 
Pris för anläggning 3 000 000 kr 

 18   36 278 kr 0,493628121 
    19 

 
34 882 kr 0,474642424 

    20   33 541 kr 0,456386946 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
32 251 kr 0,438833602 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   31 010 kr 0,421955387 
 

R = Restvärde 
  23 

 
29 818 kr 0,405726333 

    24   28 671 kr 0,390121474 
    25 

 
27 568 kr 0,375116802 

    26   26 508 kr 0,360689233 
    27 

 
25 488 kr 0,34681657 

    28   24 508 kr 0,333477471 
    29 

 
23 565 kr 0,320651415 

    30   22 659 kr 0,308318668   
   

  
1 200 157 kr 

     Kapitalvärde: -449 843 kr     
     



 
 

  



 
 

BILAGA 8 

Investeringskalkyl med hänsyn till ELPRISET MED STATLIGT BIDRAG 
  

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 1 650 000 kr 

 
0,961538462 

 
G: 1 650 000 kr 

 2   93 415 kr 0,924556213 
 

a: 101 038 kr 
 3 

 
89 822 kr 0,888996359 

    4   86 368 kr 0,854804191 
 

Beräknad årlig produktion 70 000    kWh/år 

5 
 

83 046 kr 0,821927107 
 

Elpris 1,26    kr/kWh 

6   79 852 kr 0,790314526 
 

Besparing 88 446 kr 
 7 

 
76 781 kr 0,759917813 

    8   73 827 kr 0,730690205 
 

Elcertifikat 202,74    kr/MWh 

9 
 

70 988 kr 0,702586736 
 

Elcertifikat 14 192 kr 
 10   68 258 kr 0,675564169 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

65 632 kr 0,649580932 
    12   63 108 kr 0,62459705 
 

Kalkylränta 4,0% 
 13 

 
60 681 kr 0,600574086 

    14   58 347 kr 0,577475083 
 

Statligt bidrag 45,0% 
 15 

 
56 103 kr 0,555264503 

 
Statligt bidrag 1 350 000 kr 

 16   53 945 kr 0,533908176 
    17 

 
51 870 kr 0,513373246 

 
Pris för anläggning 3 000 000 kr 

 18   49 875 kr 0,493628121 
    19 

 
47 957 kr 0,474642424 

    20   46 112 kr 0,456386946 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
44 339 kr 0,438833602 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   42 634 kr 0,421955387 
 

R = Restvärde 
  23 

 
40 994 kr 0,405726333 

    24   39 417 kr 0,390121474 
    25 

 
37 901 kr 0,375116802 

    26   36 443 kr 0,360689233 
    27 

 
35 042 kr 0,34681657 

    28   33 694 kr 0,333477471 
    29 

 
32 398 kr 0,320651415 

    30   31 152 kr 0,308318668   
   

  
1 650 000 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr     
     



 
 

  



 
 

BILAGA 9 

Investeringskalkyl med hänsyn till KALKYLRÄNTA MED STATLIGT BIDRAG 
 

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 1 650 000 kr 

 
0,983539 

 
G: 1 650 000 kr 

 2   71 092 kr 0,96735 
 

a: 73 492 kr 
 3 

 
69 922 kr 0,951426 

    4   68 771 kr 0,935765 
 

Beräknad årlig produktion 70 000    kWh/år 

5 
 

67 639 kr 0,920362 
 

Elpris 0,87    kr/kWh 

6   66 526 kr 0,905212 
 

Besparing 60 900 kr 
 7 

 
65 431 kr 0,890312 

    8   64 354 kr 0,875657 
 

Elcertifikat 202,74    kr/MWh 

9 
 

63 294 kr 0,861243 
 

Elcertifikat 14 192 kr 
 10   62 252 kr 0,847066 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

61 228 kr 0,833123 
    12   60 220 kr 0,819409 
 

Kalkylränta 1,7% 
 13 

 
59 229 kr 0,805921 

    14   58 254 kr 0,792655 
 

Statligt bidrag 45,0% 
 15 

 
57 295 kr 0,779607 

 
Statligt bidrag 1 350 000 kr 

 16   56 352 kr 0,766775 
    17 

 
55 424 kr 0,754153 

 
Pris för anläggning 3 000 000 kr 

 18   54 512 kr 0,741739 
    19 

 
53 614 kr 0,72953 

    20   52 732 kr 0,717521 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
51 864 kr 0,70571 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   51 010 kr 0,694094 
 

R = Restvärde 
  23 

 
50 171 kr 0,682668 

    24   49 345 kr 0,671431 
    25 

 
48 532 kr 0,660379 

    26   47 734 kr 0,649509 
    27 

 
46 948 kr 0,638817 

    28   46 175 kr 0,628302 
    29 

 
45 415 kr 0,61796 

    30   44 667 kr 0,607788   
   

  
1 650 000 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr     
    

  



 
 

  



 
 

BILAGA 10 

Investeringskalkyl med hänsyn till ELPRODUKTION MED STATLIGT BIDRAG 
 

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 1 650 000 kr 

 
0,961538 

 
G: 1 650 000 kr 

 2   93 415 kr 0,924556 
 

a: 101 038 kr 
 3 

 
89 822 kr 0,888996 

    4   86 368 kr 0,854804 
 

Beräknad årlig produktion 95 678    kWh/år 

5 
 

83 046 kr 0,821927 
 

Elpris 0,87    kr/kWh 

6   79 852 kr 0,790315 
 

Besparing 83 240 kr 
 7 

 
76 781 kr 0,759918 

    8   73 827 kr 0,73069 
 

Elcertifikat 202,74    kr/MWh 

9 
 

70 988 kr 0,702587 
 

Elcertifikat 19 398 kr 
 10   68 258 kr 0,675564 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

65 632 kr 0,649581 
    12   63 108 kr 0,624597 
 

Kalkylränta 4,0% 
 13 

 
60 681 kr 0,600574 

    14   58 347 kr 0,577475 
 

Statligt bidrag 45,0% 
 15 

 
56 103 kr 0,555265 

 
Statligt bidrag 1 350 000 kr 

 16   53 945 kr 0,533908 
    17 

 
51 870 kr 0,513373 

 
Pris för anläggning 3 000 000 kr 

 18   49 875 kr 0,493628 
    19 

 
47 957 kr 0,474642 

    20   46 112 kr 0,456387 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
44 339 kr 0,438834 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   42 634 kr 0,421955 
 

R = Restvärde 
  23 

 
40 994 kr 0,405726 

    24   39 417 kr 0,390121 
    25 

 
37 901 kr 0,375117 

    26   36 443 kr 0,360689 
    27 

 
35 042 kr 0,346817 

    28   33 694 kr 0,333477 
    29 

 
32 398 kr 0,320651 

    30   31 152 kr 0,308319   
   

  
1 650 000 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr     
    

  



 
 

  



 
 

BILAGA 11 

Investeringskalkyl med hänsyn till GRUNDINVESTERING MED STATLIGT BIDRAG 
 

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 1 200 157 kr 

 
0,961538462 

 
G: 1 200 157 kr 

 2   67 947 kr 0,924556213 
 

a: 73 492 kr 
 3 

 
65 334 kr 0,888996359 

    4   62 821 kr 0,854804191 
 

Beräknad årlig produktion 70 000    kWh/år 

5 
 

60 405 kr 0,821927107 
 

Elpris 0,87    kr/kWh 

6   58 082 kr 0,790314526 
 

Besparing 60 900 kr 
 7 

 
55 848 kr 0,759917813 

    8   53 700 kr 0,730690205 
 

Elcertifikat 202,74    kr/MWh 

9 
 

51 634 kr 0,702586736 
 

Elcertifikat 14 192 kr 
 10   49 648 kr 0,675564169 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

47 739 kr 0,649580932 
    12   45 903 kr 0,62459705 
 

Kalkylränta 4,0% 
 13 

 
44 137 kr 0,600574086 

    14   42 440 kr 0,577475083 
 

Statligt bidrag 45,0% 
 15 

 
40 807 kr 0,555264503 

 
Statligt bidrag 981 947 kr 

 16   39 238 kr 0,533908176 
    17 

 
37 729 kr 0,513373246 

 
Pris för anläggning 2 182 104 kr 

 18   36 278 kr 0,493628121 
    19 

 
34 882 kr 0,474642424 

    20   33 541 kr 0,456386946 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
32 251 kr 0,438833602 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   31 010 kr 0,421955387 
 

R = Restvärde 
  23 

 
29 818 kr 0,405726333 

    24   28 671 kr 0,390121474 
    25 

 
27 568 kr 0,375116802 

    26   26 508 kr 0,360689233 
    27 

 
25 488 kr 0,34681657 

    28   24 508 kr 0,333477471 
    29 

 
23 565 kr 0,320651415 

    30   22 659 kr 0,308318668   
   

  
1 200 157 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr     
    

  



 
 

  



 
 

BILAGA 12 

Investeringskalkyl med hänsyn till ELCERTIFIKAT MED STATLIGT 
BIDRAG 

  

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 1 650 000 kr 

 
0,961538462 

 
G: 1 650 000 kr 

 2   93 415 kr 0,924556213 
 

a: 101 038 kr 
 3 

 
89 822 kr 0,888996359 

    4   86 368 kr 0,854804191 
 

Beräknad årlig produktion 70 000    kWh/år 

5 
 

83 046 kr 0,821927107 
 

Elpris 0,87    kr/kWh 

6   79 852 kr 0,790314526 
 

Besparing 60 900 kr 
 7 

 
76 781 kr 0,759917813 

    8   73 827 kr 0,730690205 
 

Elcertifikat 596,26    kr/MWh 

9 
 

70 988 kr 0,702586736 
 

Elcertifikat 41 738 kr 
 10   68 258 kr 0,675564169 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

65 632 kr 0,649580932 
    12   63 108 kr 0,62459705 
 

Kalkylränta 4,0% 
 13 

 
60 681 kr 0,600574086 

    14   58 347 kr 0,577475083 
 

Statligt bidrag 45,0% 
 15 

 
56 103 kr 0,555264503 

 
Statligt bidrag 1 350 000 kr 

 16   53 945 kr 0,533908176 
    17 

 
51 870 kr 0,513373246 

 
Pris för anläggning 3 000 000 kr 

 18   49 875 kr 0,493628121 
    19 

 
47 957 kr 0,474642424 

    20   46 112 kr 0,456386946 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
44 339 kr 0,438833602 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   42 634 kr 0,421955387 
 

R = Restvärde 
  23 

 
40 994 kr 0,405726333 

    24   39 417 kr 0,390121474 
    25 

 
37 901 kr 0,375116802 

    26   36 443 kr 0,360689233 
    27 

 
35 042 kr 0,34681657 

    28   33 694 kr 0,333477471 
    29 

 
32 398 kr 0,320651415 

    30   31 152 kr 0,308318668   
   

  
1 650 000 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr     
    

  



 
 

  



 
 

BILAGA 13 

Investeringskalkyl med hänsyn till VAD BEHÖVER BIDRAGET VARA 
  

        ÅR G a Nuvärdefaktor R 
   1 1 200 157 kr 

 
0,961538462 

 
G: 1 200 157 kr 

 2   67 947 kr 0,924556213 
 

a: 73 492 kr 
 3 

 
65 334 kr 0,888996359 

    4   62 821 kr 0,854804191 
 

Beräknad årlig produktion 70 000    kWh/år 

5 
 

60 405 kr 0,821927107 
 

Elpris 0,87    kr/kWh 

6   58 082 kr 0,790314526 
 

Besparing 60 900 kr 
 7 

 
55 848 kr 0,759917813 

    8   53 700 kr 0,730690205 
 

Elcertifikat 202,74    kr/MWh 

9 
 

51 634 kr 0,702586736 
 

Elcertifikat 14 192 kr 
 10   49 648 kr 0,675564169 

 
Timmätning 1 600 kr 

 11 
 

47 739 kr 0,649580932 
    12   45 903 kr 0,62459705 
 

Kalkylränta 4,0% 
 13 

 
44 137 kr 0,600574086 

    14   42 440 kr 0,577475083 
 

Statligt bidrag 60,0% 
 15 

 
40 807 kr 0,555264503 

 
Statligt bidrag 1 799 843 kr 

 16   39 238 kr 0,533908176 
    17 

 
37 729 kr 0,513373246 

 
Pris för anläggning 3 000 000 kr 

 18   36 278 kr 0,493628121 
    19 

 
34 882 kr 0,474642424 

    20   33 541 kr 0,456386946 
 

G = Grundinvestering 
  21 

 
32 251 kr 0,438833602 

 
a = Inbetalningsöverskott 

  22   31 010 kr 0,421955387 
 

R = Restvärde 
  23 

 
29 818 kr 0,405726333 

    24   28 671 kr 0,390121474 
    25 

 
27 568 kr 0,375116802 

    26   26 508 kr 0,360689233 
    27 

 
25 488 kr 0,34681657 

    28   24 508 kr 0,333477471 
    29 

 
23 565 kr 0,320651415 

    30   22 659 kr 0,308318668   
   

  
1 200 157 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr     
    

  



 
 

  



 
 

BILAGA 14 

 

 

Pay back-tiden för solcellsanläggningen utan statligt bidrag: 

                    
 

 
 

 

G= 3 000 000 kr 

           
      

   
 
        

   
                         [6:1] 

 

                  
         

       
           [6:2] 

 

Pay back-tiden för solcellsanläggningen med 45 procent statligt bidrag: 

G=1 650 000 kr 

a= 73 492 kr 

                  
         

       
            [6:2] 

  



 
 

  



 
 

BILAGA 15 

  



 
 

  



 
 

BILAGA 16 

Referensobjekt 

IKEA Älmhult 
2012-05-15 

Frågor: 

1. Vad var anledningen till valet av solceller (då det är svårt att få anläggnigen lönsam) 

2. Har det funnits några problem med anläggningen? 

3. Hur fungerar den idag med drift och underhåll? 

4. Hur stor var investeringen? 

5. Motsvarar anläggningen era förväntningar? 

6. Varför monterade ni ner de solcellerna som satt på fasaden? 

Svar: 

1. IKEA avsåg att öka sina kunskaper och erfarenheter betr. solcellstekniken. De långsiktiga målen var 

att installera ytterligare system på varuhus runt om i världen. I IKEA´s miljöpolicy ingår att satsa på 

alternativ energiproduktion. Installationen i Älmhult gjordes i samarbete med bl.a. NUTEK som var 

samfinansiär vid investeringen. Lönsamhet i energiproduktionen var inte prioritet ett. 

2. Vi har inte haft några problem med solcellerna utan problemen som uppstått är relaterade till 

växelriktarna. Dessa borde, med facit i hand, inte ha monterats utomhus. Väder och vind har 

påverkat kapslingarna negativt. 

 3. Idag fungerar anläggningen bra. Vi har bytt ut ett antal defekta växelriktare på takanläggningen 

och i samband med demontering av fasadanläggningen använt fungerande växelriktare från denna. 

Nu tillverkas inte denna typ av växelriktare längre så vid framtida haverier måste vi bygga om 

ledningsnät för att ansluta 3-fasanl. men då får vi samtidigt en driftsäkrare och effektivare 

anläggning. 

4. Den totala investeringen år 1997 var ca. 4,5 milj. SEK. Dessutom gjordes i början på 2011 en 

investering på ca. 600.000 SEK i samband med ombyggnaden och demonteringen av 

fasadanläggningen. 

5. Givetvis hade vi förväntningar på att energiproduktionen skulle varit något högre men mycket är ju 

beroende på solinstrålning och antal soltimmar. Samtidigt har problem med växelriktarna bidragit till 

att produktionen har sjunkit. Efter ombyggnad och förändringar för ca. 1,5 år sedan går anläggningen 

effektivare och motsvarar nu bättre de uppställda målen. 

Priset eller kostnaden per producerad kWh vill jag dock inte spekulera i. Rent ekonomiskt blir det 

röda siffror. Utgångsläget var emellertid inte att anläggningen skulle generera några stora 

ekonomiska vinster. 

6. Anledningen till att vi demonterade fasadanläggningen var att vi behövde växelriktare för att 

ersätta defekta dito för takanläggningen. Solcellerna på taket är av en annan typ som producerar 



 
 

betydligt mer energi än fasadsolcellerna.  Modulerna på taket är baserade på kristallint kisel (x-Si), 

medan fasadmodulerna är baserade på amorft kisel (a-Si). Genom denna förändring fick vi ett 

effektivare utnyttjande av befintliga växelriktare. Samtidigt fick vi möjlighet att göra en välbehövlig 

uppfräschning av fasaden. 

Det finns säkert mycket mer att utveckla kring frågorna men jag hoppas att ni får några 

frågetecken uträtade. 
Om det är OK och det finns möjlighet får ni gärna sända över lite utdrag från ert arbete 

när det är klart. 
  
    Många hälsningar och Lycka Till! Åke Nilsson  

 

 

Hej igen! 
  
Ni får gärna använda bilder från SolEl. 
Skickar även några bilder jag själv tagit på anläggningen. 
  
Hälsningar Åke Nilsson 
  

2012-06-08 

 

Frågor: 

1. Har ni någon underhållsplan för er solcellsanläggning? 

2. Hur ofta gör ni felsökning i systemet och vad gör ni då? 

3. Har ni bytt elmätare, AC- brytare, DC-brytare, DUC eller är det bara växelriktarna 

som krånglar? 

4. Hade ni någon inkörningstid? Några problem i början? 

Svar: 

1. Nej, inte på papper 

2. Tillsyn då och då, cirka en gång i månaden kollar Åke Nilsson anläggningen. Mätning 

av produktionen genomförs varje månad. Kollar strömbrytarna ungefär 2-3 gånger om 

året. Kollar växelriktarna ibland. Produktionen har sett bra ut, i maj månad 2012 hade 

näst högsta produktionen som anläggnigen haft sedan driftstart. 

3. Nej, endast växelriktare som krånglat. 

4. Var ej med de två första åren. 

Bostadsrättsförening Holmen i Hammarby sjöstad 
2012-05-15 

Frågor: 

1. Vad var anledningen till valet av solceller (då det är svårt att 

få anläggnigen lönsam) 

2. Har det funnits några problem med anläggningen? 

3. Hur fungerar den idag med drift och underhåll? 

4.  Hur stor var investeringen? Hittade på SolElprogrammets hemsida 

att Anläggningskostnaden var 3,726,000 SEK, stämmer det? 

5.  Motsvarar anläggningen era förväntningar? 

Svar: 



 
 

Hej Jennifer, 

 

Jag ska försöka besvara era frågor, så gott jag kan. 

Först måste jag påpeka att fastigheten är ett nybygge, 2003, vilket  

innebär att solcellerna kom "på köpet" så att säga. 

 

1. Valet av solceller var främst inte för att få en ekonomisk vinning,  

även om det var en förhoppning, utan vi ser det mest som en del av att  

vara en miljövänlig förening där vi visar att vi försöker göra en liten  

del för att minska förbrukningen av sämre, ur miljösynpunkt,  

tilläggsenergi. 

2. Problem som kan uppkomma är dels att de blir skitiga, försämrar  

effektiviteten på dem, men för vår del har det främst varit att vi inte  

har installerat ett system för att se vad det totala tillskottet av  

enegi är per år, vi har endast displayen nere på gatan som visar  

tillfällig effekt. 

3. Underhållet är minimalt, kan inte komma på att vi gör något åt dem. 

4. Denna fråga har jag tyvärr inte svar på, enligt min uppfattning så  

kom de som sagt "på köpet". 

5. Nja, till en viss del. De ger oss en bra image av att värna om  

miljön men de ger oss inte mycket i ren förtjänst. 

 

Kanske inte jättemycket hjälp men förhoppningsvis finns det något ni  

kan använda. 

 

/Alexander Ohlén, styrelseledamot Brf Holmen - fastighetsansvar (ca 2  

veckor till) 

 

Ekologihuset i Lund 
2012-05-16 

Frågor: 

1. Vad var anledningen till valet av solceller (då det är svårt att få anläggnigen lönsam)  

2. Är det kiselsolceller eller tunnfilmssolceller ni har?  

3.    Har det funnits några problem med anläggningen?  

4.      Hur fungerar den idag med drift och underhåll?  

5.    Hur stor var investeringen?  

6.     Motsvarar anläggningen era förväntningar? 
 

Svar: 

Hej 



 
 

Jag heter Helen Möller och arbetade till i höstas på Akademiska Hus, som miljösamordnare och var 

delaktig i projeketet med solceller. 

1. Akademiska Hus har ett långsiktigt arbete med att minska användandet av köpt energi. Mycket 

arbete och investeringar läggs på att minska energianvändningen men det görs också investeringar 

på att producera egen förnyelsebar energi. Man provar därför olika alternativ. 

  

2. Det är kiselsolceller 

3. Inga direkta problem har uppstått utan anläggningen har fungerat bra. 

4. Det har inte behövts någon egentlig drift och underhåll så här långt. Solcellerna beräknas hålla 

minst 25 år. De görs rena naturligt när det regnar. De underhållskostnader vi räknar med framöver är 

byte av växelrkitarna som gör om likströmmen till växelström. 

De solceller som ger mest el är de på taket. De på fasaden ger nästan lika mycket men har även 

betydelse för att visa upp tekniken. Solavskärmningen ger minst elenergi då den skuggas ibland. Det 

visste vi om så alla är inte aktiva solceller här. Denna typ av solceller som solavskämning fungerar nog 

bäst på mer rena fasder utan skuggor av flygelbyggnader och träd. 

5. Investeringen var på ca 7,1 mkr. På det fick man 70 % i bidrag (nästan 5 mkr). De energibidrag vi 

sökte och fick var för offentliga lokaler som fanns för några år sedan, då det är Lunds universitet som 

hyr lokalerna räknas de som offentliga. Bidragen var en förutsättning för projektet. Med de inköps- 

och energipriser som gällde 2008 så räknades med att det skulle ha en payofftid på 20 år. Idag är 

solcellerna billgare och energipriserna något högre.  

6. Ja absolut! Anläggningen var beräknad att ge 70 000 kWh och spara kyleffekt på ca 25 000 kWh. Vi 

har kunnat se en motsvarande minskning av kylbehovet och elproduktionen ligger på 75- 80 000 

kWh/år ibland något mer. 

Det har även varit stort intresse för anläggningen vilket ger possitiv publicitet till Akademiska Hus.   

Hoppas detta hjälper er. Bifogar en text, som är ytterst preliminär, till en kommande broschyr. 

Vänliga hälsningar 

Helen Möller 

 

Telenor Arena i Karlskrona 
2012-05-16 

Frågor: 

1. Vad var anledningen till valet av solceller (då det är svårt att få anläggnigen lönsam) 

2.    Har det funnits några problem med anläggningen? Är det kristallina kiselsolceller? 

3.      Hur fungerar den idag med drift och underhåll? 

4.    Hur stor var investeringen?  



 
 

5.     Motsvarar anläggningen era förväntningar? 

Svar: 

Hej Jennifer 
Är det Telenor Arena i Karlskrona ni menar? Den är på totalt 50kW varav 15kW är monterat på vägg 

1.  Kravet var kristallina solceller 

2. Anläggningen har snurrat sedan 2008 utan problem. Det är poly Kristallina solceller fabrikat 
Sharp. 

3.  Idag är det vaktmästarna som tittar till anläggningen,  

4. 2008 var investeringen ca 2,5 miljoner och man fick då 70 % i bidrag. Idag ligger en liknande 
anläggning på ca 1,2miljoner och bidraget är 45 % 

5. Anläggningen har producerat det den var beräknad till ca 45.000kWh/år så anläggnings ägaren är 
nöjd med en snygg och väl fungerade anläggning. 
  
Med vänlig hälsning 
Hans-Eric Söderberg 
 

 

Huvudsta i Solna 
2012-05-14 

Frågor: 

1. Vad var anledningen till valet av solceller (då det är svårt att få anläggnigen lönsam) 

2. Har det funnits några problem med anläggningen? 

3. Hur fungerar den idag med drift och underhåll? 

4. Hur stor var investeringen?  

5. Motsvarar anläggningen era förväntningar? 

6. Hur stor är effekten på dessa idag? Har de förlorat många procent av sin toppeffekt? 

Svar: 

Hej! 

Mitt företag Energibanken är ett konsultföretag som hjälper våra kunder att handla upp nätanslutna 

solcellsanläggningar. Vi har ingen egen anläggning. Jag kan ändå ge några generella svar på dina 

frågor. 

1.       Moduler med kristallina kiselceller är de vanligaste på marknaden och i och med de kinesiska, 

låga priserna är de också de billigaste. 

2.       Det är generellt inga problem i anläggningarna, de bara fungerar år efter år. Om något inträffar 

är det växelriktare som kan gå sönder men det händer allt mer sällan. 

3.       Inga problem, underhållet är i princip noll. 

4.       En nyckelfärdig anläggning på 10-20 kW och uppåt kostar ca 15 000 kr + moms per kW. 



 
 

5.       – 

6.       Degraderingen för moduler med kiselceller är i det närmaste noll. Sveriges äldsta, nätanslutna 

anläggning i Huvudsta byggdes 1984 och vi ser inge sänkning av effekten efter 28 år. 

Titta på solcell.nu och soldata.se för mer information. 

Vänliga hälsningar, 

Mats Andersson 

Fyrishov 
2012-06-08, Johan Larsson fastighetsservice på Fyrishov 

Frågor: 

1. Har ni någon underhållsplan för er solcellsanläggning? 

2. Hur ofta gör ni felsökning i systemet och vad gör ni då? 

3. Har ni bytt elmätare, AC- brytare, DC-brytare, DUC eller är det bara växelriktarna 

som krånglar? 

4. Hade ni någon inkörningstid? Några problem i början? 
Svar: 

1. Nej, inte vad han vet. 

2. Kollar anläggningen ibland så att den fungerar, finns inget direkt schema för det. Han känner 

på säkringarna ibland för att de inte är för varma och kollar driftstatistiken på datorn.  

3. Vet inte, bara växelriktarna som har krånglat. 

4. I början hade de problem med för mycket produktion mot vad säkringarna i växelriktarna 

klarade av, därför fick växelriktarna bytas i början.   



 
 

BILAGA 17 

Uppsalahem 
Möte på Uppsalhems kontor den 9 maj med Åsa Reinsson och Alejandro Pallas: 

Uppsala kommun skapade en arkitekttävling för området nere vid stationen. Denna vann White 

Arkitekter som hade ritat det bågformade huset med solceller. Det var bestämt att det skulle vara 

hyresrätter och det bjöds in byggherrar som fick lämna anbud på byggnaden. Den anbudstävlingen 

vann Uppsalahem som i sin tur ville ha ett parteringavtal och det fick de tillsammans med Skanska.  

När det var bestämt att Uppsalahem skulle bygga fick deras styrelse ta ett extra beslut om 

solcellerna. Det blev bestämt att de skulle bygga med solceller och att tunnfilmstekniken CIGS ska 

användas. Upphandlingen av solcellerna fick Skanska ansvara för och de anlitade 

solcellsleverantören/projektören Direct Energy.  

Hela anläggningen med projektering och material kostar ungefär 3 000 000 kronor och har en yta på 

750 m2. Nätägaren är vattenfall och Alejandro kommer tillbaka med uppgifter om elleverantören 

samt elpris. 

Mail från Alejandro Pallas 2012-05-16: 

Tjena tjena... 

 

Hoppas allt är bra och att examensarbetet löper på som det ska! Tack för 

ett trevligt möte här på Uppsalahem också. 

 

Jag lovade er att ta reda på vilken elleverantör samt vad vi betalar per 

kWh här på Uppsalahem. 

 

Elleverantör är EON. 

Pris per kWh är ca 1,55 kr inkl.moms. 

 

Har ni fler frågor så vet ni att ni kan höra av er till mig så skall jag 

försöka svara. 

 

Lycka till med arbetet, kör hårt. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Alejandro Pallas 

Trainee/Projektledare 

  



 
 

  



 
 

BILAGA 18 

Direct Energy 
Möte med Lars Hedström på deras kontor i Vällingby den 11 april: 

De solceller som ska användas på kvarteret Frodeparken är av typen CIGS och har en verkningsgrad 

på 11,5 procent. Lars mailar appendix med mer fakta angående solcellsanläggningens komponenter 

till oss.  Direct Energy gör en kontroll och går då genom systemet 1 gång per år de första fem åren. 

De besiktar, kollar anläggningen mekaniskt, elektriskt och visuellt. Det är en produktgaranti på 10 år 

och en effektgaranti på 25 år.  

Modulerna kan vara stöldbegärliga och består av glas så det är bra om de förvaras på ett lager. Vid 

monteringe är det ett avstånd på 7-14 centimeter mellan fasad och solcell. 

Direct Energy räknar med en utskjuten toppeffekt och en produktion på ungefär 70 000 kWh/år. Man 

räknar inte med något överskott av elproduktionen ut på elnätet. 

Priset på solcellsmoduler har sjunkit mycket de senaste åren. Exempelvis har priset halverats de 

senaste året.  


