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Abstract—I en värld med ökande energibehov och stora
miljöpåfrestningar är förnybar energi en lösning som skulle
kunna tillgodose alla behov. En sorts förnybar energi är sol-
cellsenergi, men solcellsanläggningar kan vara svåra att få
ekonomiskt lönsamma i Sverige. Detta delprojekt är en del
i ett större projekt vars gemensamma mål är att utföra en
lönsamhetsalanys på en tänkt solcellsanläggning i Stockholm.
Målet med detta delprojekt är att undersöka hur mycket el
som en solcellsanläggning på Kungliga Tennishallen i Stockholm
kan producera då anläggningen antas vara 100% tillförlitlig. I
delprojektet undersöks även värdet av elproduktionen om den
säljs på Nord Pool Spot eller den summa som sparas genom att
förbruka elen. I den ekonomiska analysen studeras möjligheter
för prissäkring, osäkerheter i den framtida elmarknaden och
olika bidrag. För att uppskatta produktion och vinst har en
litteraturstudie utförts, och gemensamt med övriga delprojekt
har en övergripande lönsamhetsanalys utförts. Produktionen
uppskattas till 69,8 MWh per år då en anläggning med en
installerad effekt på 46,64 kW installeras. Om hela produktionen
förbrukas reduceras elkostnaden med 45 370 kr per år och säljs
all el på Nord Pool Spot blir vinsten 20 050 kr. Då all el sälja
erhålls elcertifikat för 12 780 kr.

I. INTRODUKTION

SVERIGE ligger på sjätte plats i världen vad gäller
elförbrukning per capita [1] och elen är något som många

tar för givet. Tack vare elektriciteten har hushållsarbetet min-
skat med 39 timmar per vecka mellan år 1900 och 1990
[2]. Vår vardag idag är beroende av el och för att värna
om miljön är det viktigt att förbättra tekniken för att minska
elförbrukningen, men det är minst lika viktigt att utveckla
produktionen av miljövänlig el. År 2030 förväntar sig EU att
den förnybara energin ska stå för 30 procent av energiproduk-
tionen [3]. Intresset för egenproducerad el ökar och allt fler
installerar solpaneler [1]. Genom att placera solcellspaneler
på tak och fasader av byggnader eftersträvar man att skapa så
kallade nära-nollenergibyggnader, vilket innebär att den energi
som behövs produceras på plats. För att skapa en ekonomisk
lönsam solcellsanläggning är solinstrålningen avgörande och
det är exempelvis viktigt att ta hänsyn till närliggande byg-
gnader som kan skapa skugga. Idag finns det olika verktyg att
nyttja för att analysera solenergi och det vanligaste verktyget
är solkartan som visar solinstrålningen på byggnaders ytor,
oftast tak [4]. Europakommissionens Joint Research Center
tillhandahåller verktyget PVGIS [5]. PVGIS är ett exempel på
en solkarta, där solinstrålningen fås efter att koordinater och
vinkel på solcellerna angivits. Detta verktyg kan vara till stor
hjälp vid val av placering för att öka lönsamheten, eftersom
verktyget även anger vilken vinkel solcellen ska ha för att få
optimal solinstrålning. Ytterligare hjälp för ökad lönsamhet är

elcertifikat och bidrag för installationskostnaden, som är en
satsning av staten för att öka produktionen av miljövänlig el.

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka inkomster
som kan uppnås genom att konstruera en solcellsanläggning
på Kungliga tennishallen i Stockholm. Tyngdpunkten i detta
arbete är elproduktionen. För att beräkna elproduktionen
från solcellsanläggningen är det flera faktorer som beaktas;
inkommande strålning, förluster från växelriktaren, kablar,
solcellernas verkningsgrad och temperaturpåverkan i solcellen.
Därefter analyseras de ekonomiska aspekterna och det som
undersöks är elpriser, elcertifikatpriser och bidrag. Nästa prob-
lemställning är hur elpriserna kommer se ut i framtiden och
om det kan vara värt att prissäkra den framtida försäljningen.

II. SOLCELLER

A. Solcellens funktion

Idén med solceller är att använda fotoelektrisk effekt, alltså
att en inkommande foton överlämnar all sin energi till en
elektron och därmed själv förintas. Kisel, som ofta används
i solceller, har fyra valenselektroner. Kiselatomerna bildar en
kristallstruktur, och deras elektroner sitter hårt bundna till
kärnan. Alla elektroner sitter ordnade, och materialet är därför
en dålig ledare. För att få en bättre ledningsförmåga kan andra
ämnen tillsättas i kiselmaterialet, det kallas att dopa kislet.
Detta görs med ämnen som har ytterligare en, eller en färre,
valenselektron. Att dopa kislet ger en fri laddningsbärare eller
en ”tom plats” i kristallstrukturen, men ändrar inte laddningen
på materialet. Man dopar ofta kisel med fosfor, som har fem
valenselektroner och ger n-dopat kisel, respektive bor som
har tre valenselektroner och ger p-dopat kisel. Effekten syns
tydligt i Fig. 1 [6].

Fig. 1. p- och n-doping.

I solcellen läggs det p-dopade skiktet mot det n-dopade.
Nära gränsskiktet vandrar de fria elektronerna i n-skiktet över
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till hålen i p-skiktet. Detta skapar ett polariserat material
med en positiv laddning i n-skiktet och en negativ laddning
i p-skiktet, och ger upphov till ett inre elektriskt fält. När
en inkommande foton överger all sin energi till en elektron
i solcellens valensband, som är det högsta intervallet av
de bundna elektronernas energi, kan elektronen exciteras till
ledningsbandet. Det lämnas även ett hål efter elektronen i
valensbandet, både elektronen och hålet är laddningsbärare.
Som tidigare nämnts vandrar elektronerna mot det positiva n-
skiktet och hålen mot det negativa p-skiktet. På solcellernas
yta finns metallkontakter, som kan leda vidare elektronerna till
en yttre krets varvid man får en elektrisk ström [6].

Fig. 2. Valensbandets funktion.

Om den inkommande fotonens energi är lägre än bandgapet
exciteras inte elektronen. Om energin däremot är mycket högre
än bandgapet kommer elektronen färdas förbi bandgapet och
ledningsbandet. För att solcellen ska generera energi krävs
det att fotonen har energi inom rätt intervall, detta illustreras
i Fig. 2 där Ef är fotonens energi och Ebg är bandgapets
energiavstånd. De fotoner som har för hög eller för låg energi
bidrar alltså inte till energiprodukionen och är anledningen till
solcellernas relativt låga verkningsgrad.

När solcellen blir varm kan elektroner termiskt exciteras,
detta gör att verkningsgraden minskar. Verkningsgraden för
kiselceller minskar med cirka 0.45% per en grads temper-
aturökning [7]. Temperaturen i cellen ökas proportionellt mot
solinstrålningen enligt:

Tcell = Tluft +Win · C (1)

Där Win är solinstrålningen och C är en konstant som är
brukar vara 0,025-0,03. De högre värdena fås då ventilationen
blir dålig, vilket inträffar då man till exempel bygger in
solcellerna vid ett tak eller en fasad [8].

B. Solinstrålning

Solinstrålningen är avgörande för solcellernas energiproduk-
tion. Solen strålar konstant ut 1366W/m2 med endast några
promilles felmarginal [9]. Den inkommande solstrålningen
varierar under olika årstider. Detta beror främst på att jordens
axel roterar, när nordpolen är riktad bort från solen har Sverige
vinter, när nordpolen är riktad mot solen har Sverige sommar.
Jordens lutning gör att ytan som strålningen ska fördela
sig på blir betydligt större enligt Fig. 3, och solcellernas
energiproduktionen minskar [9]. För att minimera effekterna
från detta fenomen bör solcellerna placeras i söderläge med

en vinkel på cirka 35-50 grader. Vintertid är denna vinkel
större, men eftersom Sverige har så få soltimmar vintertid blir
skillnaden marginell [10].

Fig. 3. Fördelning av solinstrålningen. Den inkommande strålningen är lika
stor överallt, men fördelas på olika stora ytor på jorden.

Den strålning som når solcellerna är lägre på grund av
störningselement i luften. I atmosfären finns bland annat
aerosoler (små partiklar) och olika sorters gaser, framförallt
vattenånga, koldioxid och ozon. Den inkommande strålningen
riskerar att kollidera med partiklar och spridas i en an-
nan riktning. Beroende på strålningens våglängd är den mer
eller mindre benägen att kollidera med partiklarna på vägen.
Aerosolernas inverkan på strålningen varierar över året, på
vintern är luften klar och det är betydligt färre aerosoler i
atmosfären än då det är barmark och partiklar virvlar upp. Un-
der sommaren har även växterna viss betydelse, eftersom deras
pollen kan hindra den inkommande strålningen [9]. Aerosoler
kan exempelvis förekomma i form av luftföroreningar, dessa
kan ha stor inverkan på hur mycket inkommande strålning som
når solcellen. Sveriges luft är relativt ren från föroreninger,
dessutom regnar det mycket i Sverige som bidrar till en
naturlig rengöring [11]. Nästan allt som strålningen kolliderar
med reflekterar en del av den inkommande strålningen. Måttet
på hur mycket som reflekteras kallas albedo, ju mer som
reflekteras desto högre albedo. Albedo kan anges på en skala 0
till 1, eller procentuellt. Vanliga naturliga material har ofta ett
albedo mellan 5% och 30%, medan en snötäckt mark har ett
albedo på ungefär 60%. Detta gör att strålningen kan studsa
mellan olika material. Den strålning som når solcellen behöver
alltså inte komma direkt från solen [9].

Globalstrålning är den totala inkommande strålningen mot
en horisontell yta. Den totala inkommande strålningen består
av summan av strålning direkt från solen och den strålning som
spridits av till exempel molekyler och moln. Fig. 4-7 illustrerar
globalstrålningen från 1983 till 2014 och är ett medelvärde av
globalstrålningen från åtta olika stationer i Sverige under olika
säsonger. Stationerna är i Luleå, Kiruna, Umeå, Östersund,
Karlstad, Stockholm, Visby och Lund [12].
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Fig. 4. Vinterns globalstrålning (december, januari, februari) [12].

Fig. 5. Vårens globalstrålning (mars, april, maj) [12].

Fig. 6. Sommarens globalstrålning (juni, juli, augusti) [12].

Fig. 7. Höstens globalstrålning (september, oktober, november) [12].

C. Beräkning av energiproduktion

För att uppskatta energiproduktionen behövs informa-
tion om solcellerna, materialförluster och statistik över sol-
strålningen. Solcellsanläggningens produktion under en viss
period beräknas enligt [13]:

Wprod,1 = A · η ·Win · (1− Fkabel) · (1− Friktare) (2)

A är solcellsanläggningens totala area, η är solceller-
nasverkningsgrad och Fkabel och Friktare är konstanter som
motsvarar förlusterna i kablar respektive växelriktare.

Verkningsgraden beräknas enligt:

η =
Pmax

Win ·Akomp
(3)

Där Pmax är toppeffekten, Win är solinstrålningnen och
Akomp är arean per komponent. Pmax fås från tillverkaren

eller beräknas genom att använda standariserade värden, STC
(standard test conditions), för att få fram ett förhållande
mellan spänning och ström, vilka är instrålning på 1000W/m2,
modultemperatur på 25 grader och solspektrum AM 1,5 [14].
AM står för ”air mass” och är en koefficient som karaktäriserar
solspektrumet efter soltrålningen färdats genom atmosfären
[15].

III. ELMARKNADEN I SVERIGE

Cirka 45% av Sveriges årliga elproduktion kommer från
vattenkraft, som till största delen finns i norra Sverige [16].
Ytterligare cirka 40% av Sveriges elproduktion kommer från
kärnkraftverk vilka finns i de mellersta delarna av landet [17].
Skillnaden i energiproduktion i landet ställer höga krav på
ett utbyggt kraftnät för att kunna förflytta tillräckligt mycket
energi tillräckligt snabbt [18]. Energitillgången beror på flera
olika faktorer, exempelvis sjunker den om en kärnreaktor
ligger nere eller om det är en väldigt torr sommar. Detta syns
tydligt i Fig. 8.

Fig. 8. Svängningar i elpriser [19].

Nord Pool Spot är Nordens, Island exkluderat, gemensamma
elbörs. Nord Pool Spot sätter pris på elen som företag kan utgå
från när de säljer sin el. Eftersom elnätet har begränsningar
kan inte el transporteras fritt i näten, detta gör att elpriserna
varierar i olika delar av norden [20]. Sverige är uppdelat i fyra
områden med olika elpriser, hos Nord Pool Spot kallade SE1,
SE2, SE3 samt SE4 där Stockholm ligger i SE3 [21].

Elhandeln är uppdelad i två delar: Elspot och Elbas. Elspot-
priset fastställs 24 timmar i förväg och elpriset är samma för
hela Norden bortsett från de olika transmissionskostnaderna
som tillkommer.Elbaspriset bestäms mellan köpare och säljare,
vilket innebär att priserna varierar för varje transaktion [22].

Elkostnaden sätts efter kostnad för elhandel, elnät och
skatter och avgifter. Priserna i området SE3 visas i Tab. I.
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TABLE I
PRISERNAS MÅNADSMEDELVÄRDEN I SE3 [23].

Månad SEK/MWh
15-jan 285,31
14-dec 301,29
14-nov 283,26
14-okt 286,58
14-sep 335,34
14-aug 317,49
14-jul 274,68
14-jun 293,53
14-maj 317,09
14-apr 245,58
14-mar 235,29
14-feb 267,18

Elpriserna stiger dagtid då människor är vakna och aktiva,
och är lägre på nätterna. Vintertid är produktionen lägre, så
avståndet mellan graferna blir större Fig. 9 [22].

Fig. 9. Skiss över hur priser för elpriset och elproduktionen förhåller sig till
varandra.

A. Prissäkring

Elmarknaden i Norden regleras av lagar och myndigheter
genom Nord Pool ASA, som ansvarar för derivatmarknaderna
för el. Nord Pool ASA erbjuder energiproducenterna att sälja
sin el genom optioner, terminer eller CFD-kontrakt [24].

Som energiproducent kan man skydda sig mot
prissänkningar genom att köpa säljoptioner. En option
är en form av finansiellt derivat, alltså ett slags värdepapper
som beror på underliggande tillgångar [25]. En option är alltså
som ett kontrakt, där innehavaren av optionen har rättighet
men inte skyldighet att köpa eller sälja det underliggande
instrumentet till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt
datum [26]. På Nord Pool Spot kan man handla med två
sorters optioner: köpoptioner och säljoptioner. Den som äger
en köpoption har rätt att köpa el till ett överenskommet
pris, den som äger en säljoption har rätt att sälja el till ett
överenskommet pris [27]. Om man köper säljoptioner har
man alltså en något negativ marknadstro.

Att köpa en säljoption innebär att köparen har rätten att
sälja till ett överenskommet pris vid ett senare tillfälle. Ett
exempel (priserna är fingerade): Elpriset är idag 1 krona per
kWh. Elproducenten befarar att elpriset kommer sjunka, och
köper därför ett antal säljoptioner. Säljoptionerna innebär att
elproducenten har rätt att sälja sin el för 0,95 kronor per kWh
inom ett halvår. Säljoptionerna innebär inte att elproducenten

måste sälja för 0,95 kronor per kWh, stiger elpriserna får
elproducenten sälja till ett högre pris. Elproducenten har
då förlorat den summan som säljoptionerna kostade inköp.
Om elpriserna däremot skulle sjunka har elproducenten rätt
att sälja så mycket el som säljoptionerna innefattar till det
överenskomna priset 0,95 kronor per kWh.

Ett annat sätt att säkra sin försäljning av el kan vara genom
terminer. Skillnaden mellan terminer och optioner är att man
inte betalar något när man köper terminer, däremot är man
skyldig att köpa/sälja det underliggande instrumentet till det
pris som parterna enats om i avtalet. Det finns två alternativa
terminer att välja mellan hos Nord Pool ASA, futures och
forwards. Skillnaden mellan futures och forwards är att i ett
forwardkontrakt bestäms och betalas summan på slutdagen,
medan futurekontrakt innebär att man i början avtalar priset.
Har man ett forwardkontrakt betalar man allt på slutdagen, hos
Nord Pool ASA finns det månads-, kvartals- och årskontrakt.
Har man däremot ett futurekontrakt betalar man dels veckovis,
dels genom en daglig mark-to-market under den avtalade
perioden. Futureskontrakten hos Nord Pool ASA finns som
dygns- och veckokontrakt [24] [28].

CFD-kontrakt är ett kontrakt om att reglera mellanskillnaden
mellan areapriset och systempriset. Areapriset är elpriset i
ett visst område, och systempriset grundpriset för el som
är samma i hela Norden. Skillnaden mellan areapriset och
systempriset är transmissionskostnaden, alltså kostnaden att
föra elen in i det aktuella området. Enklare så är CFD-
kontrakt ett skydd mot att transmissionspriset är för högt. Ett
CFD-kontrakt gäller mellan elproducenten och elkonsumenten.
Exempel: Systempriset är 1 krona per kWh och areapriset är
1,20 kronor per kWh. Om man har ett CFD-kontrakt på 0,15
kronor per kWh så köper man först elen för 1,20 kronor per
kWh och begär därefter ut den avtalade summan 0,15 kronor
per kWh hos elproducenten. Att ingå ett CFD-kontrakt kostar
för konsumenten, och ofta blir det bara en dyr försäkring som
inte är lönsam [29].

B. Elcertifikat
För att göra det mer ekonomiskt lönsamt för privatpersoner,

företagare och offentliga organisationer finns det elcertifikat.
Elcertifikat är ett stödsystem som infördes år 2003 för att öka
produktionen av förnybar el och för att den förnybara en-
ergiproduktionen ska kunna konkurrera med de icke förnybara
energikällorna [30]. Det bygger på att producenten får ett el-
certifikat för varje producerad MWh från staten. För att produ-
centen ska kunna få in en extraintäkt säljs dessa elcertifikat på
en öppen marknad där priset bestäms gemensamt av köparen
och säljaren [31]. Producenternas intäkt blir då större eftersom
de tjänar pengar på både elförsäljning och elcertifikaten [30].
Elcertifikat erhålls från de timmar då överskottsel produceras
eller om all el säljs till nätet [22].

För att skapa en efterfrågan på elcertifikat finns en så
kallad kvotplikt. Denna kvotplikt innebär att elkonsumenter
är skyldiga att köpa en viss andel elcertifikat och denna
andel beror på elkonsumenternas elförbrukning. För mindre
konsumenter ansvarar elleverantören för att kvotplikten upp-
fylls. Ellverantören debiterar en avgift för elcertifikat på kon-
sumentens räkning, vilket medför att alla bidrar till förnybar
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energi [31]. Elcertifikatpriserna varierar och medelpriserna för
det senaste året visas i Tab.II.

TABLE II
MEDELPRISER FÖR ELCERTIFIKAT [32].

Månad Medelpris per månad
2015 01 170,83
2014 12 179,09
2014 11 182,44
2014 10 181,42
2014 09 185,12
2014 08 182,58
2014 07 177,48
2014 06 181,39
2014 05 178,94
2014 04 178,72
2014 03 206,92
2014 02 191,90

C. Bidrag

I Sverige kan den som installerar solceller, oavsett om det är
en privatperson, offentliga organisationer eller företag, söka ett
statligt ekonomiskt stöd. Företag kan söka stöd på upp till 30%
av de stödberättigande installationskostnaderna, övriga kan
söka stöd på upp till 20%. Maximalt stöd per solcellssystem
är 1.2 miljoner kronor. Maximalt stödberättigat belopp per
installerad kilowatt toppeffekt uppgår till 37 000 kronor plus
moms [33]. Projekteringskostnader, kostnader för material
(solcellspanler, elmätare etc.) och arbetskostnad (F-skatt eller
annat intyg är ett krav) är exempel på de installationskostnader
som är stödberättigande [34].

D. Elskatt

Företag måste betala skatt för den el de säljer och skulle
de sälja någon andel av elproduktionen måste de betala skatt
för hela produktionen, även den andel de förbrukat själva.
Om företagen själva förbrukar den el de producerat och inte
sälja någon el alls behöver de inte skatta. Att skicka ut el på
kraftnätet utan att sälja den ger ingen skatteplikt [35].

IV. SOLCELLSANLÄGGNING PÅ KUNGLIGA
TENNISHALLEN

Kungliga Tennishallens tak är approximerat som man-
telarean av en halvcylinder och placeringen av solcell-
sanläggnignen illustreras i Fig. 10. Cylinderns radie är upp-
skattad till 10 meter och den totala höjden till 100 meter. Taket
är delvis täckt med fönster för ljusinsläpp, vilket begränsar
den användbara takytan. Den användabara delen av taket
uppskattas så att cylinderns höjd blir 25 meter. Solpanelerna
placeras i söderläge för optimal solinstrålning och med en
optimal vinkel på 44 grader [36].

Fig. 10. Kungliga Tennishallen. Den röda rektangeln visar vart den tänkta
solcellsanläggningen ska vara [37].

Med de uppskattade dimensionerna av cylindern får det plats
176 solpaneler och varje solpanel har en toppeffekt på 265
W/panel, vilket leder till en total installerad effekt på 46,6 kW.
För att underlätta reparations- och underhållsarbete lämnades
utrymme till två korridorer mellan solpanelerna, vilket in-
nebär att det blir tre sektioner med solpaneler. Solcellernas
verkningsgrad minskar linjär ju äldre de blir och på 25 år
minskar verkningsgraden med 20 % [38]. Två växelriktare
installeras, en större och en mindre, för kostnaden 35 000 kr
respektive 17 300 kr. Växelriktarna antas att bytas ut efter 15
år. Kablar beräknas att kosta 10 210 kr och montagekostnaden
uppskattas till 150 000 kr. Montagekostnaden har jämförts
med en liknande konstruktion på marknivå som kostade 733
kr per panel, vilket ger en kostnad på 130 000 kr och en
säkerhetsmarginal på 20 000 har lagts på. Kostnaderna för
solpaneler, växelriktare, kablar och monteringskostnader är
beräknade till 735 00 kr och totalt med arbetskraft beräknas
kostnaden för solcellsanläggningen uppgå till 900 000 kr [36].

För att uppskatta energiproduktionen behövs informa-
tion om solcellerna, materialförluster och statistik över sol-
strålningen. Informationen om solcellerna hämtas från lever-
antören Windons hemsida [38]: verkningsgraden η = 18, 7%
och en solpanel har arean 1, 65m2. Arean blir A =
290, 4m2 då 176 solpaneler installeras. Kabelförlusterna är
Fkabel = 0, 01 och växelriktarförlustena är Friktare = 0, 018
[36]. Solinstrålningen i Stockholm skiljer sig från medelin-
strålningen i Fig. 4-7. Solcellerna på Kungliga Tennishallen
kommer inte heller vara horisontella, varför andra beräkningar
av solinstrålningen behövs. Med verktyget PVGIS har Tabell
III erhållits, där solinstrålningen mot en horisontell yta och
en yta med lutningen 44 grader presenteras. 44 grader är
den optimala lutningen för solceller på Kungliga Tennishallen
enligt PVGIS.
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TABLE III
DAGSMEDELVÄRDEN PÅ INSTRÅLNING VARJE MÅNAD ÖVER KUNGLIGA

TENNISHALLEN. INSTRÅLNINGEN ÄR ANGIVEN I W/m2/dag [5].

Månad Horisontell stråln. [W/kvm] Optimal stråln. [W/kvm]
Jan 387 957
Feb 992 1930
Mar 2630 4330
Apr 4269 5470
Maj 5600 6020
Jun 6050 6050
Jul 5500 5650
Aug 4300 5020
Sep 2810 4010
Okt 1320 2290
Nov 491 1160
Dec 254 757
Totalår 2890 3650

Kungliga Tennishallen har en årlig elförbrukning på 2000
MWh och fördelningen på den årliga elförbrukningen visas i
Fig. 11. Kungliga Tennishallens elleverantör är Storuman En-
ergi AB och de har elavtalet Elmix [39], där priset uppskattas
till 65 öre/kWh [40].

Fig. 11. Kungliga Tennishallens årliga elförbrukning [41].

V. RESULTAT

För att få fram produktionen beräknas först hur stor
medelinstrålningen är varje månad. Från Tab. III fås medelin-
strålningen per dag under de olika månaderna. I Tab. IV
beräknas medelinstrålningen per månad genom att multiplicera
med respektive månads antal dagar.

Temperaturförluster försummas i januari, februari , mars,
april, maj, juni, september, oktober, november och decem-
ber eftersom temperaturen inte kommer överstiga 25 grader.
Överstiger den 25 grader är det i sådana fall väldigt sällan och
kan därför försummas. Produktionen beräknas enligt ekvation
2 och för januari blir produktionen Wjanuari = 290, 4m2 ·
0, 187 · 29, 7kWh/m2 · 0, 99 · 0, 982 = 1566kWh. På samma
sätt beräknas elproduktion för de andra månaderna, förutom
juli och augusti, i Tab. V.

TABLE IV
MEDELINSTRÅLNING ÖVER KUNGLIGA TENNISHALLEN MÅNADSVIS.

Total instrålning
Jan 957Wh/m2/dag · 31dag = 29667Wh/m2

Feb 1930Wh/m2/dag · 28dag = 54040Wh/m2

Mar 4330Wh/m2/dag · 31dag = 134230Wh/m2

Apr 5470Wh/m2/dag · 30dag = 164100Wh/m2

Maj 6020Wh/m2/dag · 31dag = 186620Wh/m2

Jun 6050Wh/m2/dag · 30dag = 181500Wh/m2

Jul 5650Wh/m2/dag · 31dag = 175150Wh/m2

Aug 5020Wh/m2/dag · 31dag = 155620Wh/m2

Sep 4010Wh/m2/dag · 30dag = 120300Wh/m2

Okt 2290Wh/m2/dag · 31dag = 70990Wh/m2

Nov 1160Wh/m2/dag · 30dag = 34800Wh/m2

Dec 757Wh/m2/dag · 31dag = 23467Wh/m2

Totalt år ≈ 1330kWh/m2

TABLE V
UTRÄKNAD ELPRODUKTION MÅNADSVIS.

Månad Elproduktion[kWh]
Januari 1566
Februari 2850
Mars 7074
April 8658
Maj 9851
Juni 9582
September 6351
Oktober 3748
November 1837
December 1239

För att beräkna produktionen i juli och augusti måste tem-
peraturförlusten beräknas och detta innebär alltså att minsk-
ingen av verkningsgraden uppskattas enligt ekvation 2. Under
sommaren är det inte säkert att temperaturen överstiger 25
grader varje dag och en varm dag i Sverige har temperaturen
30 grader. Vädret varierar väldigt mycket i Sverige och det
är få dagar temperaturen uppstiger till 30 grader. Därför
antas det under juli sju dagar och augusti fem dagar då
temperaturen överstiger 25 grader och uppskattas till 30 grader.
Tluft = 30 grader, Win = 1000W/m2 och C = 0, 025
eftersom solcellerna har korridorer mellan sektionerna och
ventilationen blir br). Temperaturen i solcellen blir alltså
Tcell = 30grader + 1000W/m2 · 0, 025 = 55 grader och
i jämförelse med STC är det en temperatur skillnad på 30
grader. För varje ökad grad minskar verkningsgraden med
0, 45%. Detta medför att verkningsgraden kommer minska
med 0, 45% · 30 = 13, 5%. Verkningsgraden kommer då bli
0, 865 · 18, 7% = 16, 2% under dessa varma dagar.

Instrålningen under sju dagar i juli är 39550Wh/m2 och
produktioen blir enligt Ekvation 2 då W30,juli = 290, 4m2 ·
0, 162 · 39, 6kWh/m2 · 0, 99 · 0, 982 = 1811, 2kWh. In-
strålningen resten av juli, alltså 24 dagar, blir 135600Wh/m2

och produktionen blir Wjuli = 290, 4m2 · 0, 187 ·
135, 6kWh/m2 · 0, 99 · 0, 982 = 7158, 9kWh. Den totala
produktionen i juli blir 8970,1 kWh.

Instrålningen under fem dagar i augusti blir 25100Wh/m2

och produktioen blir, enligt Ekvation 2, då W30,augusti =
290, 4m2 · 0, 162 · 25, 1kWh/m2 · 0, 99 · 0, 982 =
1148, 0kWh. Instrålningen resten av juli, alltså 26 dagar, blir
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130520Wh/m2 och produktionen blir Waugusti = 290, 4m2 ·
0, 187 · 130, 5kWh/m2 · 0, 99 · 0, 982 = 6889, 6kWh. Den
totala produktionen i augusti blir 8037 kWh.

Summeras produktionen för hela året blir årsproduktionen
69763, 1kWh.

Det finns olika alternativ för hur elproduktionen kan
användas. Antingen så kan all el säljas till Nord Pool Spot
eller så kan Kungliga Tennishallen själv förbruka sin egen-
producerade el.

Tab. VI visar vinsten då all el säljs till Nord Pool Spot.
Medelpriserna är hämtade från Tab. I och multiplicerade med
energiproduktionen för varje månad.

TABLE VI
VINSTER OM ELPRODUKTIONEN SÄLJS PÅ NORD POOL SPOT.

Månad Vinst [kr]
Januari 446,8
Februari 761,5
Mars 1663,5
April 2126,2
Maj 3123,7
Juni 2812,6
Juli 2463,9
Augusti 2551,7
September 2129,7
Oktober 1074,1
November 520,3
December 373,3
Totalt 20 047,3

Om all el säljs erhålls elcertifikat för hela produktionen.
Medelpriset för elcertifikat beräknas med hjälp av Tab. II till
183, 07kr/MWh. På ett år är vinsten från elcertifikat 69, 8 ·
183, 07 ≈ 12780kr. Säljs all el till nätet kan en vinst på 32
827 kr uppnås på ett år.

Kollar man på Figur 11 kan det antas att elproduktionen
aldrig kommer överstiga elförbrukningen, och därför kommer
inga elcertifikat erhållas för ingen överskottsel produceras.
Därför beräknas den summa som sparas in genom att förbruka
den egenproducerade elen. Priset för elen hos Storuman Energi
AB är cirka 65 öre/kWh, vilket medför att utgiftsbortfallet
under året kommer bli ungefär 650kr/MWh · 69, 8MWh =
45370kr.

För att beräkna det statliga bidraget behövs installation-
skostnaden, som beräknades till 900 000 kr. Företag kan
söka stöd på 30% av stödberättigande installationskostnaderna,
därför uppgår stödet till 0, 3 · 90000kr ≈ 270000kr. Ett krav
för att få bidrag är att bidraget understiger 37 000 kr per
installerad effekt. Med en installerad effekt på 46 kW ska
bidraget alltså vara mindre än 46 · 37000 = 1702000, vilket
stämmer. Bidraget för en solcellsanläggning med installation-
skostnad på 900 000 kr blir alltså 270 000 kr.

När bidraget har dragits av blir installationskostnaden 630
000 kr. Fallet då all el säljs första året medför att summan
som Kungliga Tennishallen har betalt efter ett år är 584 630
kr.

Genom att summera resultaten och antagandena kan en grov
lönsamhetskalkyl göras under en period på 25 år. Efter 15 år
byts växelriktare ut, vilket leder till kostnad på 52 300 kr,
om kostnaderna för växelriktarna är samma. Denna kostnad

tillsammans med begynnelsekostnaden, 584 630 kr, blir 636
930 kr, utan installationskostnad för de nya växelriktarna.
Ytterligare kostnader som tillkommer är underhåll och repa-
rationer. Med underhåll menas rengöring, snöröjning osv.
Solcellernas kapacitet minskar med 20 % under 25 år. För att
förenkla beräkningen antas att solcellerna har full kapacitet i
12,5 år och av de resterande åren har kapaciteten minskat med
20 %. Med en årlig produktion på 69,8 MWh under 12,5 år
blir vinsten, om all el säljs och har samma priser som använts
tidigare, 12, 5ar · 45370kr/ar = 567125kr.

Om verkningsgraden blir 20 % mindre blir den 18, 7% ·
0,8 = 14, 96%. Från Tabell IV fås medelinstrålningen
1330kWh/m2 per år och produktionen per år Wapprox =
290, 4m2 · 0, 1496 · 1330kWh/m2 · 0, 99 · 0, 982 =
56173kWh = 56, 2MWh. Produktionen för de 12,5
resterande åren blir 12, 5 · 56, 2MWh = 702, 5MWh.
Elen antas vara densamma under åren och inkomsten blir
650kr/MWh · 702, 5MWh = 456625kr.

Sammanställs detta fås en vinst på 386 820 kr och divideras
denna vinst med 25 år blir det en vinst 15 470 kr/år. För att det
ska vara lönsamt måste underhålls- och reparationskostnader
vara mindre än 15 470 kr per år.

VI. DISKUSSION

Hur mkt produceras solcellerna som mest? använda
cfd? Hela denna analys bygger på flera antaganden
och uppskattningar. För att beräkna produktionen har en
månadsmedelinstrålning använts, vilket är en förenkling av
solinstrålningen. Solinstrålningen varierar under dagen, vilket
innebär att produktionen egentligen varierar under dynget och
från dag till dag. Detta har inte tagits med i uträkningen
på grund av vårt månadsmedelvärde på instrålningen. Denna
förenkling har gjorts för att beräkningen enklare och mindre
tidskrävande. Detta medför en osäkerhet i produktionen och
osäkerheten hade varit mindre om instrålningen timme för
timme istället hade använts. Samtidigt varierar solinstrålningen
från år till år och det är svårt att uppskatta hur stor osäkerheten
är. Vidare beräknas temperaturförlusterna och där har det också
gjorts grova uppskattningar. Då temperaturen i Sverige är
svår att uppskatta antogs det att under sju dagar i juli var
varmare än 25 grader och under augusti fem dagar, även här är
osäkerheten stor. Då beräkningen av produktionen gjordes med
en reducerad verkningsgrad användes samma medelinstrålning
som när övrig produktion beräknades. Med stor sannolikhet
är instrålningen högre under de varma dagarna. Totalt blir det
många uppskattningar och antaganden för att nå produktionen
vilket bidrar till osäkerheter.

Det har gjorts beräkningar både på vad som skulle tjänats
in om all el såldes och vad som skulle sparas in om all el
förbrukades av Kungliga Tennishallen själv. Det är tydligt att
det är mest lönsamt att förbruka elen eftersom produktionen
aldrig överstiger förbrukningen. Det blir mer lönsamt eftersom
priset för elen på Nord Pool Spot är lägre än det pris Kungliga
Tennishallen betalar för sin el hos Storuman Energi AB.

Uppskattningen av inkomster från elförsäljningen är
förmodligen i underkant. I projektet har beräkningen av
inkomster gjorts för ett månadsmedelvärde, en förenkling för
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att underlätta arbetet. Solcellerna producerar bara el när solen
lyser på solcellen, det vill säga dagtid då även priserna är höga.
En skiss över detta ses i Fig. 9.

Elcertifikaten ger en vinst på 12 780 kr om man väljer
att sälja all el. Försäljningen ger i sig en vinst på cirka 20
050 kr, men den är skattepliktig. Att använda elen själv skulle
reducera kostnaden med 45 370 kr. Även förlustbortfallet är
en grov uppskattning. En historik över Storuman Energi AB:s
prisutveckling för avtalet Elmix har varit svår att finna, så en
uppskattning har gjorts utifrån några dagars pris i område SE2.
SE2 har generellt lägre pris än SE3, så priset är förmodligen
en underskattning. Det gör att det förväntade utgiftsbortfallet
förmodligen är underskattat.

Anläggningen är berättigad till statligt bidrag och bidraget
har beräknats utefter uppskattningen av installationskost-
naden 900 000 kronor. Kostnaderna för solpaneler, kablar,
växelriktare och montage är uppskattat till 735 000 och
arbetskraften har uppskattats till 165 000 kr. Eftersom arbet-
skostnaden är uppskattad är det störst osäkerhet i den.

Det förväntade priset i Fig. 8 går svagt uppåt. Kungliga
Tennishallen skulle som energiproducent bara vilja prissäkra
om priserna väntas sjunka. De tider då priserna sjunkit markant
har varit vid våta perioder. I Fig. 8 syns fler toppar än dalar
i elpriset, vilket innebär att prissäkring förmodligen är en
förlustaffär även i framtiden. I Kungliga Tennishallens fall
kommer all energiproduktion användas internt, och prissäkring
är därför inte aktuellt.

Solcellernas kapacitet är idag det som begränsar produk-
tionen. Kungliga Tennishallen är vald utefter en optimal
solinstrålning och har dessutom en hög energiförbrukning
som ger möjlighet att alltid förbuka den egenproducerade
energin. Det som begränsar är till största del toppeffekten
och verkningsgraden, vilka minskar med åren. Solcellerna
från Windon har relativt hög verkningsgrad, men är ändå
inte uppenbart ekonomiskt lönsamma. Projekt A2 har gjort
en ekonomisk sammanställning baserad på resultaten från
både A1 och A2. Den ekonomiska sammanställningen visar
att solcellerna skulle kunna vara ekonomiskt lönsamma med
en 30-årig livslängd, men då har inte underhållskostnader
analyserats. Det kan hända att det är precis på gränsen till
ekonomiskt lönsamt.

En annan aspekt på lönsamhet är att lönsamhet är subjek-
tivt. Den ekonomiska lönsamheten ger ett tydligt siffersvar,
men det finns flera sätt att se på lönsamhet. En solcell-
sanläggning är lönsam för miljön om man jämför med många
andra energiframställningsmetoder. En solcellsanläggning är
lönsam för kommande generationer. Att fortsätta nyttja fossila
bränslen är inget mänskligheten kan fortsätta med i all framtid,
det måste utvecklas fler förnybara energikällor. Kanske en
solcellsanläggning på Kungliga Tennishallen är en av dem.

VII. SLUTSATSER

Elproduktionen uppskattas till 69,8 MWh och enligt
beräkningarna är det mer lönsamt för Kungliga Tennishallen
om de förbrukar den egenproducerade elen istället för att sälja
den. Genom att förbruka elen kan Kungliga Tennishallen spara
in cirka 45 370 kr under första året. Installationskostnaderna

och inköpskostnaderna uppskattades till 900 000 kr och detta
innebär att det är möjligt att få ett statligt bidrag på 270 000
kr.

Enligt beräkningar och slutsater verkar det som att kon-
struera en anläggning på Kungliga Tennishallen inte kommer
ge en stor vinst och kommer ligga på gränsen till lönsam.

VIII. KÄLLOR
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[1] Svensk Energi, “Elanvändning,” March 2015. [Online]. Available:
http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elanvandning/

[2] Svensk Energi , “El till vardags,” March 2015. [Online]. Available:
http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elanvandning/El-till-vardags/

[3] B. Fortunato, M. Torresi, and A. Deramo, “Modeling, performance
analysis and economic feasibility of a mirror-augmented photovoltaic
system,” Energy Conversion and Management, vol. 80, pp. 276–286,
2014.

[4] J. Kanters, M. Wall, and M.-C. Dubois, “Development of a façade
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