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Sammanfattning
I Sverige har ett mål satts upp om att på sikt försöka nå 100 % förnybar energi med ett fossilfritt
klimat. I strävan mot detta krävs fler insatser i form av bland annat solenergi för ett hållbart
samhälle. Solen är vår renaste energikälla och en kostnadsfri naturresurs. Det finns många
möjligheter gällande installation av solceller med olika tekniska lösningar och produkter som
tillämpas efter behovet. Priset för solcellsystem har minskat betydligt under de senaste åren vilket
medför att flera investerare blir mer manade att producera sin egen el med hjälp av solceller.
Med detta som bakgrund har vi i denna uppsats, som är ett kandidatarbete i byggteknik och design
vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, bestämt oss för att lägga fokus på solenergi som
en förnybar energikälla.
För att kunna studera detta utförs en detaljerad fallstudie av tre kommersiella lokaler hos OKQ8 i
Sverige med lönsamhetskalkyl som består av pay-off och nuvärdemetoder. Vidare har vi undersökt
tillhörande solcellsanläggningar för dessa lokaler, byggnadernas energibehov som har kompletterats
med elproduktion från solceller och därefter redogör vi för resultatet.
En del av arbetet omfattar projektering av solcellsanläggningar med olika takintegrerandesystem
samt en teknisk beskrivning av infästningssystemet för olika taktyper. En fördjupning om flera
faktorer som påverkar installationen av solceller studeras i undersökningen.
Vidare har en undersökning för olika nyckelfärdiga solcellspaket genomförts. Det uppvisar påtagligt
att solcellsprojekt är en lönsam lösning som returnerar positiva nuvärden och kortare
återbetalningstider i investeringskalkylen. Metoder som används för att uppsamla väsentlig
information är fördjupande intervjuer med forskare och installatörer som varit engagerade i småoch storskaliga solcellsanläggningar.

Nyckelord: Förnybar, energi, solceller, Installation, lönsamhet, OKQ8, nyckelfärdiga, solcellspaket,
återbetalningstid.
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Abstract
It has been sat up a goal in Sweden to reach 100% renewable energy for a fossil -free climate. In
pursuing that goal requires more efforts in the form of solar energy for a sustainable society. The sun
is the cleanest source of energy and a free natural resource. There are many opportunities for the
installation of solar cells with different technical solutions and products that are applied according to
the need. The price of photovoltaic systems has fallen significantly in recent years, which means that
more investors will be more compelled to produce their own electricity with solar cells.
With this as background, we have in this bachelor thesis, in construction engineering and design at
the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm, decided to focus on solar energy as a
renewable energy source.
In order to achieve a realistic result from our thesis, a detailed case study of three commercial
premises at OKQ8 in Sweden with profitability calculation, which is composed of pay-off and the net
present value methods. Examine the associated photovoltaic installations for these premises, energy
requirements supplemented by the production of electricity by solar cells, and to report the results.
Part of the work includes design of the solar system with different roof -integrated solar systems and
a technical description of the fastening system on different types of roofs. A deepening of several
factors that affect the installation of solar cells.
Furthermore, a study of turnkey photovoltaic system packages implemented. It exhibits significantly
to the solar project is a profitable solution that returns positive net present value and shorter
payback periods of the investment calculation.
A method was used to collect essential information is several in-depth interviews with researchers
and installers who have been engaged in small- and large-scale photovoltaic systems.
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Förord
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng utgör den sista delen inom vår utbildning till
högskoleingenjör byggteknik och design på Kungliga Tekniska Högskolan. I samarbete med OKQ8 har
detta arbete skrivits under våren 2016.
Vi vill börja med att tacka OKQ8 som låtit oss skriva detta examensarbete. Speciellt vår handledare
på OKQ8, Jenny Forsell. Vidare vill vi tacka vår ambitiösa och kunniga handledare på Kungliga
Tekniska Högskolan, Magnus Helgesson. Ett stort tack går även till vår intelligenta ekonomi lärare,
Sven Dahlström för den hjälp vi fått med beräkningar. Vi vill även rikta stort tack till alla personer
som ställt upp på intervjuer, samt alla företag som ställt upp gällande nyckelfärdiga solcellspaket.
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för all stöd och uppmuntran under hela utbildningen.
Stort tack till er alla!
Shahad Antoan
Lina Naeem
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Ordlista
PV

Engelsk förkortning som står för photovoltaic (fotovoltaik) vilket är samlingsnamn för
solceller.

c-Si

Kristallina kisel-solceller, första generationens solceller.

m-Si

Monokristallin är baserade på kisel och består av en kristall, första generation.

p-Si
generation.

Polykristallina är baserade på kisel och består av flera kristallsskikter, första

a-Si

Amorft, är baserade på kisel. Tunnfilmsteknik, andra generation.

CdTe

Kadmium och Tellurium baserade solceller, tunnfilmsteknik, andra generation.

CIGS

Koppar, indium, gallium och selen baserade solceller och är en typ av tunnfilmsteknik,
andra generation.

CIS

Kopparindiumselenid utan selen som tillhör till tunnfilmsteknik, andra generation.

DSSC

Dye-sensitized solar cells, en tredje generationens solcell.

kWh

Energi enhet som används vid jämförelse med el priset, kilowattimmar

Solel

Elproduktion av solenergi.

BIPV

Byggnadsintegrerade solcellssystem, som står på engelska för Building Integrated
Photovoltaic system.

BAPV

Byggnadsapplicerande solcellssystem, som står på engelska för Building Applied
Photovoltaic system.

PV Cycle

Organisation för återvinningsanläggningar för solceller i Europa.

Kyocera

Ledande leverantör av solkrafts genererande system i Japan.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Sverige strävar efter ett mer hållbart samhälle, dock förbrukar människan mer och mer energi i takt
med ett behov av energi kommer att öka under de kommande åren. Den vanligaste och mest
dominerande energikälla världen över är elenergi som vid tillverkning utsöndrar fossila bränslen(1).
Fossila bränslen är icke förnybara energikällor och ses som miljö- och hälsoskadliga ämnen som
bidrar till ökning av bland annat koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. För att skapa
utgångspunkter för en hållbar förbättring anser naturskyddsföreningen att användningen av fossila
bränslen måste fasas ut. (2)
Ökningen av koldioxidhalten, andra växthusgaser samt energianvändningen som orsakas av
människans utsläpp måste begränsas eller bromsas eftersom detta kan leda till kraftiga
klimatrubbningar och naturkatastrofer över hela världen under den närmsta framtiden. Växthusgaser
som koldioxid är något som bör begränsas. Det är både politiker och klimatforskare eniga om. För att
detta ska uppnås bör utsläppen av växthusgaser vara nära noll i Sverige 2030 och i världen 2050. ( 2)
Den globala uppvärmningen är ett allvarligt problem och alla i världen måste hjälpas åt för att minska
utsläppet. Det vill säga att energin i framtiden måste komma från 100 % förnybara energikällor och
ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Solenergi är en förnyelsebar energikälla som återbildas
hela tiden och som varar både långsiktigt och hållbart. Elframställning utmed solcellsanläggning är en
lösning för att kunna erhålla en optimal och effektiv drift i dagens samhälle , därefter kan
klimatproblematiken lösas och utsläppen av växthusgaser reduceras. (3)
Solen är vår miljövänligaste energikälla och kan nyttjas till produktion av el i form av solceller.
Solenergi avger inget farligt avfall eller giftigt utsläpp, däremot ger solen istället jorden dess enda
sanna tillskott av ren energi. (4)
Genom åren har det höga marknadspriset på solcellsmodulerna i förhållande till det låga elpriset i
Sverige varit den största anledningen till att många inte valt att använda solceller. De senaste årens
prisfall på solcellmarknaden tillsammans med statliga stöd som politiker har upprättat för att öka det
ekonomiska intresset för solceller, har lett till en stor efterfrågan på marknaden. (5) Detta har
resulterat i att allt fler företag efterfrågar solcellsystem som kan komma att användas vid
nyproduktion samt renoveringar.
Med utgångspunkt från detta kommer sedan förslag att tas fram för befintliga stationer på OKQ8.
OKQ8s ambitioner är att underlätta för bilister att göra hållbara val, att stationerna ska skötas med
minsta möjliga miljöpåverkan samt kunna reducera användningen av energin med 50 % jämfört med
en traditionell station. (6)
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1.2 Syfte och målsättning
Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka hur lönsam en solcellsanläggning skulle
kunna vara på en befintlig OKQ8 station jämfört med nyproduktion med färdigt installerade solceller.
Detta examensarbete ska även omfatta teknisk information om solcellerna på marknaden samt dess
uppbyggnad. Ett förslag på installation av solcellsanläggning för en av OKQ8s befintliga stationer
kommer att presenteras i detta arbete. Dessutom görs en undersökning om vilka faktorer som
påverkar installationen av en solcellsanläggning för en befintlig station. Nedan redovisas översikt av
faktorerna:
-

Undersöka hur väderförhållanden och läge kan komma att påverka en möjlig installation av
en solcellsanläggning.
Granska solcellernas livslängd samt verkningsgrad.
Undersöka energibesparingen samt lönsamhet med hjälp av beräkningsmetoder som
annuitetsmetoden och pay off metoden.
Redogöra för hur solceller påverkar miljön och undersöka om solceller är en hållbar lösning
för framtida samhället.

1.3 Förväntat resultat
Detta examensarbete kommer att bli en utgångspunkt för framtida tänkbara solcellsinvesteringar
på befintliga stationer hos OKQ8.

1.4 Avgränsningar
-

-

Information med direkt koppling till arbetets syfte, är det som kommer att stå i centrum. Det
kommer inte att vara en detaljrik forskning om solcellsteknik. Det kommer endast att vara en
tilltalande och lämplig metod för installation av solceller.
Resultat och beräkningar kommer att utgå från svenska förhållanden samt stationer som
tilldelats av OKQ8.
Beräkningar som vi gör innehåller inga orimliga uppehåll, utan bör ha normal funktion under
dess livstid.

1.5 Metod
-

-

Litteraturstudier:
Detta examenarbete har baserats på litteraturstudier inom ämnet solceller samt även
informationssökning via internet då ämnet fortfarande är under utveckling. Arbetet har även
utgått från rapporter och vetenskapliga artiklar från myndigheter och organisationer för
skapandet av en bred teoretisk helhetssyn.
Intervjuer
Studien innefattar även intervjuer med forskare och installatörer för bildandet av en allmän
uppfattning gällande solcellmarknaden i dagsläget och för kommande framtid.
Nedan har alla intervjuer redovisats i form av bilagor.
I detta arbete har telefonintervjuer även gjorts med solcellsleverantörer vid insamlandet av
information kring nyckelfärdiga solcellspaket.
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-

Studiebesök
Under detta examensarbete har studiebesök gjorts till OKQ8s bensinstationer belägna i
Södertälje samt Häggvik. Detta för att få en bättre uppfattning gällande verkligheten kring
hur solceller är placerade på Häggviks tak och hur den kan placeras på Södertäljes tak. Det
har även gjorts studiebesök till OKQ8s arkiv för framtagning av material som behandlats i
detta arbete som:
- Tekniskbeskrivning.
- Ritningar, främst K-ritningar.
- Elproduktionen.

-

Beräkningar
I detta arbete har beräkningar även gjorts för undersökning kring lönsamheten i byggandet
av solcellsanläggning på befintlig station.
Till detta har följande metoder använts:
- Nuvärdesmetoden
- Pay off - metoden
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2. Nulägesbeskrivning
OKQ8 har en historia av att vara ett ledande bolag inom drivmedelsbranschen som arbetar med mer
miljö- och klimatanpassade drivmedel. OKQ8:s ambitioner är att vara drivande i utvecklingen, genom
t.ex. att möjliggöra el som drivmedel. Under 2011 och 2012 utsågs OKQ8 till Sveriges mest hållbara
bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. (7)
OKQ8 har bevisat att det finns mycket mer att göra än att bara utveckla förnyelsebara bränslen och
miljövänliga varor genom byggandet av flera hållbara drivmedelstationer. Sunt och hållbart är
OKQ8:s policy för människor och miljö samt alla deras verksamheter.(7)
OKQ8 har som mål att förnya och driva drivmedelsbranschen framåt. Detta arbete påbörjades genom
att bygga bolagets första hållbara station i Häggvik.
Häggviks station är den första i sitt slag i Europa. Den är byggd för att vara miljöoptimerad, med
maximal användning av hållbara material och med mycket energisnål drift. Stationen ska kunna
drivas med minsta möjliga miljöpåverkan och skapa en smart och miljöanpassad framtidslösning.(8)
Stationens stomme är byggd av ett miljövänligt byggmaterial, limträbalk, vilket är ett förnybart
material som är mindre energikrävande vid produktionen än stål. Taket är täckt med
vattenuppsamlare och solpaneler för att kunna värma upp regnvatten som i sin tur återanvänds vid
stationens biltvätt. Användandet av denna miljövänliga teknik betyder att byggnaden i princip är
energimässigt självförsörjande vilket har resulterat till lägre energiförbrukning året om och jämnare
inomhustemperatur i byggnaden. (9)
Byggkostnaden för stationen i Häggvik är högre jämfört med de befintliga stationerna, men på lång
sikt kommer det att löna sig ekonomiskt och miljömässigt. OKQ8 strävar efter att effektivisera
energianvändningen i sina egna stationer och därför har ett mål satts upp för Häggviks station med
att minska 50 procent av energianvändningen jämfört med en normal drivmedelstation. Detta bidrog
till en GreenBuilding certifiering för OKQ8 som har fortsatt etablera hållbara stationer runt om i
landet som i exempelvis Danderyd, Glumslöv, Landvetter, Sillekrog N, Trelleborg och Lockarp i Malmö
som är den senaste och sjunde hållbara drivmedelstationen.(9,10)
Stationen i Landvetter invigdes 22 november 2013 vid handelsområdet Airport City och blev OKQ8s
fjärde hållbara drivmedelstation samt första hållbara drivmedelstationen inom Västsverige. Även
denna station är byggd av limträbalkar som tidigare nämnts men det som skiljer denna station från
Häggvik ovan är att väggarna är isolerade med stenull. Stenull har flera fördelar som bland annat
värmeisolering och är ljudabsorberande. Den är även tillverkad av mineralfiber som är ett naturligt
material. (11)
Stationens tak består till en stor del av solceller och sedumväxter där de uppfyller olika funktioner.
Solcellerna används i denna station till egen energiförsörjning i kombination med frikyla och
bergvärme. I området finns borrade hål som bergvärme och frikyla utvinns ifrån och skickas till en
kyl- och värmepumpsanläggning. Sedumväxter som absorberar vatten och hålls fuktig hjälper till med
att kyla ned stationen. (11)
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OKQ8s sjätte hållbara drivmedelstation ligger i Trelleborg. Stationen är uppbyggd av miljövänliga
material och är utrustad med sedumtak och solceller. Istället för stålbalkar har man använt sig av
limträbalkar för att minska koldioxidhalten och samtidigt minimera energibehovet invändigt.
Stationen är försedd med sedumtak och solceller som tillsammans med frikyla och bergvärme
medför att den är nästan självförsörjande på elektricitet. Elladdningsstolpar för snabbladdning finns
installerade för att tillfredsställa behovet av att ladda elbilar samt bidra till omställningen mot ett
fossila oberoende fordon. Det finns en stor tvättbana i Trelleborgs station som kan tvätta upp mot
femtio bilar per timme. Vissa ytor utomhus är belagda med konstgräs från Evergreen. (9)

3. Teoretisk referensram
-

HS1013 Installationsteknik och energi, VT16
Denna kurs behandlar installationssystem, komponenter i byggnader,
dimensioneringsprinciper och beräkning med hjälp av teoretisk och praktisk genomgång.
Kursen omfattar moment som bland annat:
- Värmepumpar, solenergi och kylanläggning
- Energihushållning i byggnader
- Elinstallationer
- Inomhusklimat och termisk komfort
Det momentet som har använts mest i detta examensarbete är solenergi.

-

HS1735 Projekt hus och installationer, HT15
Denna kurs behandlar fastighetstekniska installationer, dimensioneringsprinciper och
beräkningar med hjälp av teoretisk och praktisk utbildning.
Kursen omfattar moment som bland annat:
-Elinstallationer och elsäkerhet
- Ritningsläsning, installationsritningar
- värmepumpar och solkollektorer
- Projekterings- och installationsskedena
Av denna kurs har begrepp tillämpats som växelriktare, energianvändning, elmätare och
enheter mm. Ritningsläsning har även använts i detta arbete då ritningar har varit
tillgängliga.

-

AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design, HT 14
Denna kurs har genomgångar i form av föreläsningar och övningar. Den behandlar områden
som byggteknik och husbyggnad.
Kursen omfattar moment som bland annat:
- Byggmaterial
- Arkitektur
5

- Materials framställning och uppbyggnad
- Husbyggnadsteknik för ett hållbart byggande
- Tak, bjälklag, fasader samt energi och miljö vid byggande.

-

I samband med detta har takets material samt energi och miljö vid byggandet använts och
studerats vidare i detta arbete.
AF1740 Ekonomi och organisation, HT14
Denna kurs ger en bred introduktion till stora delar av ämnet ekonomi och organisation.
Kursen omfattar moment som bland annat:
- Kostnads- och intäktsanalys
- Investeringskalkylering med hjälp av metoder som nuvärde och annuitet
- Byggkalkylering
Här har beräkningar som presenteras i detta arbete utgått ifrån nuvärdemetoden som är en
del av denna kurs.

-

AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap, HT14
Denna kurs ger en bred kunskap om miljö, miljöproblem och arbetsmiljö.
Kursen omfattar moment som bland annat:
- Hållbart byggande
- Resursfrågor som kretsloppsprinciper
- Arbetsmiljölagen och föreskrifter
- Helhetssyn på miljöarbete
- Miljökonsekvensbeskrivningar, miljöledning, miljölagstiftning
I detta arbete har mycket fakta kring miljö och hållbart byggande tagits upp. Med en del
bakgrundsfakta från denna kurs har det underlättat att kunna hantera dessa frågor på ett
mer professionellt sätt.
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4. Teori
4.1 Historia
År 1838 upptäckte en 19 årig fransk fysiker vid namn Edmund Becquerel den fotovoltiska effekten.
Det som Becquerel iakttog var att en svag elektrisk spänning alstras när två upplysta metallelektroder
doppas i en halvledande elektrolyt. Alltså upptäckte han att solljus var energi, som kan omvandlas till
elektricitet med hjälp av en halvledare. Trots Becquerels intressanta upptäckt saknades den praktiska
uppfinningen.(12)
Om man låter kortvågigt ljus lysa på en negativt laddad metallyta som är en halvledare av typen
polykristallint kommer det att resultera i att elektroner utsöndras. Det är vad som upptäcktes år 1888
av en tysk fysiker vid namn W. Hallwach. Denna teori fick namnet Hallwach-effekten men kom senare
att förklaras av Albert Einstein år 1905 och fick därefter kallas för den fotoelektriska effekten.
Anledningen var att man tyckte att den var väldigt likt Becquerels teori. Förklaringen av Albert
Einstein resulterade i ett nobelpris i fysik som han fick år 1921.(12)
På 1900-talet kom kvantfysiken att skapa revolt, då Einstein förklarade ljuset med anknytning till
ljuskvanta. På Bells laboratorier i New Jersey påbörjade utvecklingen av dagens solceller på 1940talet. Det som inte var förväntat var att när kiselbrickor dopas med några orenheter ökar dess
känslighet för ljus.(12)
Första färdiga solcellen blev klar år 1954 och hade en verkningsgrad på 4-6%, men förbättrades några
år efter till 8-9%. År 1958 sköts den första satelliten med solceller upp vid namn Vanguard I, den
påbörjade användningen av solceller med succé. Efter satelliten ansågs solcellen i rymden som en
effektiv energikälla av rymdindustrin och sen dess har en del av rymdprogrammen alltid bestått av
solceller. (12)
På grund av solcellernas dyra kostnad på den tiden var marknaden väldigt begränsad, men efter den
första oljekrisen kom utvecklingen att fortsätta och fick igång marknaden igen.(12)

4.2 Solcellsuppbyggnad
Idag är mono- och polykristallina de vanligaste solcellerna på marknaden. Dessa solceller utgörs av
kiselsolceller där kisel är det viktigaste ämnet i solcellen. (13)
Utav dessa solceller som är vanligast i rådande stund nyttjas egenskaperna hos de tre olika
grundämnen, Kisel, Bor och fosfor. Det som särskiljer dessa ämnen är antalet valenselektroner de har
i det yttersta skalet. Valenselektronernas uppgift är att attraheras av kärnan i den andra atomen, och
detta sker när två atomer förs närmre varandra. Vidare kommer de att delas parvis av båda
atomerna och skapa en ”kovalent molekylär bindning”. I denna bindning är kisel den översta atomen.
Kisel som har beteckningen Si utgör nästan hela uppbyggnaden av solceller. Den har fjorton protoner
och fjorton elektroner, varav fyra valenselektroner i det yttersta skalet.
Genom att dessa fyra valenselektroner binder samman kiselatomen med fyra andra, bildas en
kiselkristall där atomerna struktureras i en regelbunden kristallstruktur. (14,15)
Vidare i denna bindning ändras kislets egenskaper genom att kiselatomerna dopas med grundämnet
bor. Boratomen har beteckningen B och är i mellersta skiktet samt innehar endast fem elektroner,
varav tre är valenselektroner. Boratomen skapar även en negativ plats i kristallen.
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I bindningen skapas det en ofullständig bindning när bor binder till kisel vilket medför att den kan
attrahera till sig en fri valenselektron i närmsta krets. (14) När elektronen attraheras utelämnar den
ett hål efter sig som huserar fritt i kristallen vilket tilldelas positiv laddning. Själva processen att
övergå från en kiselatom till bor kallas för p-dopning.(16)

Figur nr 1: Il l ustrerar hur Kiselatomen dopas med en Boratom

Det sista skiktet är det nedre skiktet där kiselatomerna är dopade
med fosfor. Fosfor har beteckningen P och har sammanlagt tretton elektroner, varav fem är
valenselektroner. Under bindningen mellan kisel och fosfor blir en elektron i överskott och kan
möjligen röra sig fritt. (14) Denna fria elektron kan själv inte leda ström, men det kan dock ske då
tillräckligt många kiselatomer byts ut mot fosforatomer och dessa fria elektronerna bildar en
tillräcklig mängd. Det är därför kisel kallas för halvledande, den leder inte ström i andra fall utom
genom dopning. I det här fallet då kiselatomer dopas med fosfor kallas det för n-dopning.(16)

Figur nr 2. Il l ustrerar hur kiselatomen dopas med en Fosforatom

Om en n-dopat och p-dopat kisel fogas samman till en och samma kristall kommer de att vandra och
komplettera varandra. I det fallet har n-sidan överskott av elektroner medan p-sidan har underskott
av elektroner och överskott av hål.(16) Det som sker är att elektroner från n-sidan kommer att gå
över till p-sidan och fylla alla hål, samtidigt som hålen i p-sidan går över till n-sidan och fångar till sig
elektroner. Alltså rör sig elektronerna samt hålen till motstående sida där brist av dessa finns.
I detta stadium avgör varken elektronerna eller hålen neutraliseringen av den elektriska laddningen i
kristallen, utan istället får kristallen två skikt med olika laddning. (14) Resultatet av att ena sidan får
en ökning av negativa laddningar samt andra sidan av positiva laddningar är
spänning(potentialskillnad mellan lagren).(17) Denna spänning har då skapat ett elektriskt fält som
laddningarna inte kan passera och det området kallas för utarmat område, vilket innebär att den har
blivit fattig på rörliga elektroner samt hål. Detta är vad som kallas för Pn-övergång och innebär att
den kan leda ström bättre i ena riktningen än i den andra riktningen. Storleken på denna spänning
kan bero på flera faktorer vilka bestäms under tillverkningen och detta är inte möjligt att ändra i
efterhand.(16)
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Figur nr 3: Il l ustrerar det elektriska fältet

4.3 Solcellens funktion
När solen lyser sänds ett flöde av ljuspartiklar som kallas för fotoner. Då dessa fotoner träffar
solcellen bryts en kemisk bindning i kiselkristallen och då befrias en elektron och ett hål bildas. Av
den inbyggda spänningen kommer denna elektron att drivas åt n-skiktet, alltså det positivt laddade
medan hålet åt andra sidan, det vill säga p-skiktet. Genom n-skiktet kommer elektronerna att ledas
vidare via en extern krets, exempelvis en lampa och vidare genom en elektrisk komponent för att
sedan vända tillbaka till andra änden av solcellen för att sammanfogas med hålet och ström
uppstår.(18)(16) Så länge som fotoner klarar av att tillföra energi och frigöra elektroner komme r
denna process att fortsätta.
Däremot kan solinstrålningen ändras och då varierar mängden energi som träffar solcellen och
därutav antalet elektroner som leds vidare via den externa kretsen.(17) I slutändan kan fotoner
befria en elektron oavsett mängd energi den har, överskottet förloras som värme.(18,16)

Figur nr 4: Il l ustrerar s olcellens funktion

Solljusets energibärare det vill säga fotonerna förvandlas i solceller direkt till elektrisk energi.(18).
Kvoten av nyttigt arbete/energi och tillfört arbete/energi är det som kallas för verkningsgrad. ( 16).
För en kiselcell är den teoretiska verkningsgraden 29,4 % medan i laboratorier har man med
försöksceller endast uppnått 25,6%. (18)
En solcell ger en spänning på cirka 0,5V, vilket rent praktiskt är oanvändbart. Däremot kan man
koppla ihop ett antal solceller i följd för att bilda en modul. Typiskt för modulen är att 36 stycken
celler kopplas och bildar en ”12-volts-modul”. En modul som inte kan böjas täcks av härdat glas och
monteras i en aluminiumram. Om böjning önskas kan modulen istället täckas av plast. (18)
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Karakteristiken för en modul/solcell visas genom figur . I figuren visas kurvor för två olika styrkor av
solinstrålningen, 1000 W/m2 som är den högsta styrkan samt 500 W/m 2. För en solcellsmodul visar de
karakteristiska värden spänningen vid en obelastad modul UOC och kortslutningsströmmen I SC.
Solinstrålningens styrka samt UOC är för det mesta oberoende av varandra medan I SC är direkt
beroende av solinstrålningens styrka. R OPT i figuren är en belastningslinje för optimal resistiv last som
ger maximalt effektuttag vid fullt solsken samt samtidigt har spänningen och strömmen höga värden.
Däremot ger den vid halv solkraft full ström med halva spänningen. Med hjälp av en växelriktare höjs
och omvandlas spänningen då den ska kopplas in till ett elnät till nätets 230 volt växelspänning.
Anpassningen som riktaren utgår från är belastningslinjen som ska bli optimal. För att effektiviteten
inte ska sjunka och för att karakteristiken inte ska förändras bör inte solcellerna bli varma, alltså bör
inte temperaturen överstiga 60 oC. Dessutom förkortas batteriernas livslängd av den höga
temperaturen, därför måste ett system med batterilager monteras på en plats med rimlig värme.
(19)

Figur nr 5: Il l ustrerar karakteristiken för en solcellsmodul

4.4 Systemuppbyggnad
Solcellspaneler utsöndrar likström, men för att de ska producera el krävs solljus. Det innebär att
lasten kommer endast att bedrivas vid solljus. Men för att lasten ska kunna försörjas även då
tillgången till solljus inte är möjlig, har man kommit fram till att lagra energi i olika former. (20)

4.5 Fristående solcellssystem
Detta system saknar ett elnät, men genom att batteriet laddas av solljuset så försörjs våra laster vid
behov. Med detta menas att batteriet används som ett energilager. Batterierna som ofta används i
detta system är bly/syra batterier men dock utgör batterier den problematiska delen av systemet.
Problemet med dessa batterier är att de förstörs snabbt av både urladdning och överladdning vilket
innebär att en laddningsregulator måste tilläggas till systemet. En laddningsregulator förhindrar att
överladdning av batteriet sker under en solig period men endast om uttaget har varit lägre än
laddningskapaciteten. Förutom det förhindrar regulatorn även urladdning då batteriets spänning
sjunker till en nivå, exempelvis vid 11,5 V kopplas lasten bort. Denna typ av system kan användas för
till exempel TV, belysning och husvagn. (21)
Stand-alone system
Är ett system som kan klara av våra behov även under perioder där tillgången till solljuset år lågt.
Den är till skillnad från förra systemet nästan utan brister och kan även försörja andra laster än
enbart likströmslaster. Kompletteringen som gjorts till detta system är att den har kopplats till ett
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kraftverk för drivmedel, och en växelriktare som har i uppgift att försörja växelströmslaster. Eftersom
kraftverket kan drivas med hjälp av drivmedel som bensin eller diesel kommer system inte längre att
vara förnybar energi. Det kan dock vara acceptabelt om den årliga förbrukningen hålls låg samt en
begränsning av drifttiderna sker. Men det kan även finnas elverk som drivs med biodrivmedel som
t.ex. rapsolja eller etanol. (22)
Detta system är så utvecklat att den klarar av i princip alla funktioner i boendet. Om laster som
används medför stor förbrukning, som t.ex. tvättmaskin kan även elverket köras igång samtidigt och
på så sätt kommer den sparade energin i batterilagret inte att påverkas så mycket. Det som är så bra
med systemet är att kunna ha självstyre över energikostnaden då man inte är beroende till ett elnät.
(22)

4.6 Nätanslutna solcellssystem
Detta är det vanligaste systemet som de flesta solceller används för. Till skillnad från tidigare system
är detta kopplat till ett elnät. Anläggningen för detta system är väldigt enkel, det enda som behövs
mellan solcellsanläggningen och nätet är en nätstyrd växelriktare som har i uppgift att omvandla
likspänning till nätets växelspänning. Numera säljs solceller med inbyggd växelriktare som endast ska
anslutas i vägguttaget. (23)
Dock finns det en svårighet med denna metod, och det är att två punkter ska uppfyllas innan man får
ansluta en egen produktionsanläggning med elnät. Först ska en överenskommelse tas fram med
nätägaren och sedan ska den levererade strömmen mätas med hjälp av en extra mätutrustning.
Anslutningen till nätägaren har en avgift men för att inte behöva betala den ska man ha tagit ut mer
el från elnätet än den man själv matat in. Överskottet kan producenten sälja till en elhandlare men
även det kräver en överenskommelse. Förutom det har producenten även rätt till elcertifikat. (23)

4.6.1 Installation av nätanslutna solcellsystem
Seriekopplade celler är vad en solcells modul bestå av, vilket innebär att cellerna är beroende av
varandra. Eftersom det finns flera faktorer som har en påverkan på cellerna, exempelvis skugga, kan
en cell av en sådan anledning sluta funka, detta skulle då leda till att hela modulströmmen begränsas.
Begränsningen skulle även inträffa då flera moduler kopplas i serie med varandra. När detta har hänt
kommer en bypass-diod att behöva kopplas in i någon/några av cellerna för att strömmen ska kunna
ledas vidare förbi den begränsade punkten.(24)
Solcellsmoduler där kopplingen sker i form av en serie kallas för en sträng, där varje sträng består av
ett antal seriekopplade moduler som vidare bildar ett antal parallellkopplade strängar. Resultatet av
dessa sammankopplingar är att solcellsanläggningen uppnår toppeffekt. Kopplingen av dessa
moduler avgörs av arbetsspänningen som bestäms av växelriktarens inspänningsområde. Vid alltför
hög arbetsspänning kan växelriktaren förstöras, således är det viktigt att hålla koll på spänningen
som modulerna avger.
För att förhindra strömmen i solcellsystemet att bli hög och medföra stora resistiva förluster per
kabellängd bör avståndet mellan växelriktaren och solcellsmodulen vara väldigt kort. Storleken på
kablarna vid en standardbelastning dimensioneras för maximalt 3% förlust. (24)
Vissa moduler idag har en säker och enkel installation på grund av att de är försedda med isolerade
beröringsfria kontakter, så kallade multikontakter. När dessa multikontakter inte är tillgängliga är det
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viktigt att säkerställa personsäkerheten av den orsaken att det inte går att stänga av
solcellsmodulerna på annat sätt än att mörklägga solcellsmodulerna under installation.
Ur elsäkerhetssynpunkt anses hopkopplingen under mörkläggning väldigt säkert, det kan likväl
upplevas opraktiskt att behöva arbeta i mörker. Viktigt att tänka på vid användning av kontakter är
att hopkoppling inte får ske under belastning då gnistor kan uppstå, kontakterna kan utsättas för
skada och orsaka brandfara.(24)
Kopplingslåda
Vid ett system med flera strängar ska sammankoppling av strängarna ske i kopplingslådan innan de
leds vidare till växelriktaren. Placeringen av kopplingslådan bestäms efter den praktiska funktionen,
exempelvis nära genomföring. I en kopplingslåda finns det överspänningsskydd, spärrdioder och
säkringar. En spärrdiod bör ges till varje sträng om systemet består av f ler än tre strängar, detta för
att säkerställa att inte alla strängar sänks vid fel i en av strängarna. Dioden är utrustad för att klara av
backspänning som överstiger 2 x Uoc,stc samt även 1,25 x Isc,stc driftström.(24)
DC-brytare
En DC-brytare används för att bryta bort likströmsdelen för att inte orsaka risker för kontrollanten vid
kontroll och underhåll av växelriktaren. Det är följaktligen viktigt att brytaren placeras så nära
växelriktaren som möjligt. Likt multikontakterna som nämnts ovan ska av- och påkoppling av
brytaren inte ske under belastning då det kan uppstå gnistor.(24)
AC-brytare
Denna brytare används också vid kontroll och underhåll av växelriktaren, men funktionen skiljer sig
åt från DC-brytare och det är att frikoppla växelriktaren från eventuella elnät. Samma sak som DCbrytaren gäller att placeringen ska vara så nära växelriktaren som möjligt.(24)
Elmätare
Elmätarens uppgift är att läsa av elproduktionen, och vid flera växelriktare kan en total produktion av
hela systemet läsas. Mätaren finns i två former, 1 och 3-fas. Vilken man använder beror på
anläggningens storlek samt anslutningen till elnätet. (24)
Växelriktare
Växelriktaren är den viktigaste komponenten i ett solcellssystem, som har i uppgift att konvertera
den levererade likspänningen från solcellerna till växelspänning 230v för att användas i interna
elnätet. Vid denna omvandling till elproduktionen sker alltid förluster som har påverkats av
växelriktarens effektivitet. Av den orsaken är det viktigt att vid val av växelriktare ta hänsyn till
verkningsgrad och kvalité.
Solcellsmoduler kan leverera el på ett odugligt sätt eftersom det kan bero på kvaliteten av
växelriktaren. Den kan även vara opassande för solcellsmodulerna. Detta leder till att den
producerade elektriciteten förminskas och kvaliteten försämras. Den höga verkningsgraden hos en
bra växelriktare varierar mellan 96,5-98,2%. En växelriktare har en kortare livlängd jämfört med
resterande delar av solcellssystem och kan således behöva bytas ut under solsystemets livslängd.
(25,26)

12

4.7 Tillverkning
Tillverkningen i Kina
När människor i världen känner alltmer oro av höga temperaturer och klimatförändringar, välkomnas
således den snabba tillväxten av Kinas solcellsindustri. Denna tillväxt bidrar till att tillhandahålla
elektricitet från solen samt skapa ett hopp för en hållbar och fossilfri framtid. Däremot har det
fastställts att Kinas blomstrande solenergiindustri inte är så grön som det har förväntats. Detta med
anledning av att dessa industrier har lämnat efter sig ett arv av giftigta föroreningar i kinesiska byar
och jordbruksmark. (29)
Det har konstaterats att en stor kinesisk tillverkare av polykristallin kisel dumpar giftiga avfall från
fabriken direkt på marken där invånare kan förgiftas. Andra solcellsfabriker i Kina har inte installerat
effektiva maskiner, utrustningar och system för miljöövervakning av farliga föroreningar, eller att de
inte effektiviserar dessa system till full kapacitet. De kinesiska myndigheterna har därför stängt
produktionen vid en solcellsfabrik efter protester från en invånare som skyllde fabriken för att
förorsakat luft- och vattenföroreningar. (29)
Hittills är miljön den största förloraren i Kinas snabba tillväxt. Det ironiska är att miljön inte ens
övervägs på allvar av de kinesiska industrierna som har grönmärkts och vars produkter stödjer
utvecklingen för en bättre miljö. (29)
Möjligheten att bygga ett 100% förnybart, långsiktigt och hållbart energisystem ökar och därför
favoriseras användningen av solenergin. Detta spelar en viktig roll för utvecklingen av detta
energisystem. Globalt betraktas det att solenergin kan bli en av de största förnybara energikällorna
efter 2050, enligt IEA (International Energy Agency). (27)
Nackdelarna med solcellstillverkning
Det finns många olika sätt att nyttja solens strålar och solel kan produceras utan att störa djur, natur
eller människor. Istället är miljökonsekvenserna allvarliga vid framställning av solcellspanelerna.
Solcellen som en produkt är komplicerad att tillverka. Tillverkningen kräver ovanliga metaller och
några grundämnen som påverkar miljön negativt. Det är av den orsaken viktigt att fokus läggs på hur
dessa solceller tillverkas för att ge upphov till så liten miljöpåverkan och resursförbrukning som
möjligt. (28)
Orsaker till föroreningar
Solpanelstillverkningen avger ett antal förorenade avgaser som silan, triklorsilan, diklorsilan och
saltsyra (HCl) (bortsett från kemikalier som kisel, kadmiumföreningar, german och polyvinylfluorid)
som är farliga för miljön och människor som utsätts för dem. Denna tillverkningsprocess kräver också
råvaror som måste brytas ner, kvartssand för kiselceller och malm för tunnfilmsceller.(30)
Alla dessa processer är mycket energikrävande, vilket medför mer luftföroreningar med utsläpp av
tungmetaller och växthusgaser. Med tanke på den skala som soltillverkningen som förväntas i Indien,
kommer det att bli ett enormt utsläpp av farliga kemikalier och gasformiga ämnen i miljön.(30)
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Branschens respons
Branschexperter och forskare har noterat att solceller producerar betydligt färre luftföroreningar än
traditionella fossila bränslets brännande kraftverk. För att tillverka solceller krävs potentiellt giftiga
tungmetaller som bly, kvicksilver och kadmium. Detta framkallar växthusgaser, såsom koldioxid, som
bidrar till den globala uppvärmningen. Ändå fann forskarna att om folk bytte från konventionella
fossila bränslen till solceller, skulle luftföroreningarna minska med cirka 90%.(30)
Det statiska rekordet för solcellernas utsläpp av växthusgaser är över 32 ton per gigawatt timme
(GWh) el som genereras, vilket är det lägsta värdet bland alla energikällor. Jämfört med kolbaserat
bränsle som energikälla, avges väldigt mycket utsläpp och ligger på ca 960 ton per gigawatt timme.
Dessa utsläppssiffror för solenergiindustrin är baserade på energiförbrukningen under
tillverkningsprocess av värdekedjans komponenter. (Raghunandan, vice president-engineering, Kotak
Urja 2015).(30)
Flera studier har genomförts för att jämföra utsläpp av växthusgaser för olika kraftproduktion och
det visade sig vara att alla förnybara kraftkällor avger mycket mindre växthusgaser än fossila
bränslen. Vind, kärnkraft och vattenkraft har alltid haft den minsta mängden växthusgaser under
livscykeln av elproduktionen. Därefter kommer PV, som också är fyra till sex gånger bättre än
kolbaserade system.(30)
Trots den procentuellt låga mängden avfall så måste branschen vara försiktig med att välja
återvinningsprocesser för att förebygga miljöskador. PV Cycle, ett europeiskt PV återvinnings initiativ,
uppskattar att det kommer att vara 35000 ton PV avfall till året 2020. Dock har företag som First
Solar och Solarworld redan infört återvinningssystem för tunnfilms och kiselmoduler.(30)
Tillverkningsteknik av solceller måste förbättras genom att sträva efter att använda ofarlig och
mindre sällsynt material för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Många forskare jobbar intensivt med
utvecklingstakten av solceller för att försöka ta fram solceller som är miljövänligare vid
framställningen. (31)

4.8 Typer
4.8.1 Olika generationer solceller
Solceller kan framställas på olika sätt och tillverkas i olika material. Solceller blir alltmer populära, det
utvecklas olika modeller och flera arkitektoniska utföranden tas fram. Solceller beskrivs i tre
generationer: Material för den första generationen är uppbyggda av kristallint kisel. Den andra
generationens solceller består av tunnfilmssolceller och den tredje generationens är byggd av
grätzelceller.

4.8.1.1 Första generationens solceller
Kristallina kisel-solceller (c-Si): Över 90% av dagens solceller är tillverkade av kristallint kisel, och
panelerna kallas antingen Monokristallina eller Polykristallina.
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Verkningsgraden för denna generation är vanligtvis mellan cirka 12% och 18%. De har lång
livslängd, fungerar minst i 25 år och har relativt låga tillverkningskostnader som i sin tur gjort
dem till den vanligaste typen idag. (32)
Nackdelarna med kristallint kiselsolceller är det tjocka aktiva lagret som är ungefär 200
mikrometer. Följaktligen kräver denna högre materialåtgång av kisel vilket leder till högre
tillverkningskostnader.(32) Generellt fungerar de inte lika bra i diffust ljus och producerar
därför mindre energi vid molnigt väder. (14)

Monokristallina m-Si: den består av en enda stor kiselkristall per cell och har högst effektivitet.
Denna modell har en komplicerad tillverkningsprocess och under molniga dagar kan mer energi fås ut
från monokristallina än från Polykristallina. (33)
Monokristallina solceller har högre verkningsgrad i jämförelse med Polykristallint eftersom de består
av en enda stor ren kristall. Däremot består polykristallina solceller av många bitar av kristaller.(34)

Figur nr 6: Monokri stallin kiselsolcell

Polykristallina p-Si: består som namnet antyder av flera sammanfogade kristaller per cell och har
lägre pris än Monokristallina på grund av lägre effektivitet. Detta för att tillverkningens kostnader är
billigare, vilket gör polykristallina till den vanligaste solpanelen ute i marknaden. (34)

Figur nr 7: Pol ykri stallint kiselsolcell
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4.8.1.2

Andra generationens solceller

Amorfa solceller:
Den andra generations solceller kallas för antigen Amorfa eller tunnfilmspanel eftersom det aktiva
skiktets material som används är mycket tunnare än i kiselceller. Dessutom kan dessa solcellspaneler
tillverkas med relativt lite material samtidigt kan de framställas någorlunda flexibla. Fördelen med
detta är att kunna underlätta placeringen på olika ytor som till exempel båtar och bilar. Det positiva
med tunnfilmssolpaneler, jämfört med solpaneler av kristallint kisel är den låga känsligheten för
skuggor samt den höga effektiviteten vid temperaturökning och låg solinstrålning. (14)
Kiselbaserade tunnfilmsceller (a-Si)
Precis som i kristallina solcellerna, är kisel det huvudsakliga materialet som Amorfa är uppbyggd av.
Uppgynnaden av Amorfa solceller urskiljer sig från andra solceller, som exempelvis kristallina
solceller. Den består av mycket små oordnade kristallfragment samt att materialet inte är lika rent.
På så sätt leder detta till lägre effektivitet på grund av orenheter i materialet, detta orsakar
förminskning av strömmen genom cellen, däremot är produktionskostnaderna betydlig lägre. (35)
CIGS/CIS
Tunnfilmssolceller är tillverkade av Koppar-Indium-Gallium-Selen eller CIS utan Gallium. En nackdel
med CIGS solceller är att de innehåller kadmium som är skadligt för miljön och detta problem kan
lösas med en strikt återvinning. Det ljusupptagande skiktet i cellen består bland annat av indium som
är ett ovanligt grundämne. Vid stor efterfrågan kan brist på ämnet uppstå. Fördelar med CIGS
cellerna är den höga effektiviteten vid molniga dagar och höga temperaturer.(35)
CdTe
CdTe solpanelerna är inte baserade på kisel utan på Kadmium-Tellurid (CdTe). Från miljösynpunkten
är kadmium klassat som ett giftigt ämne, som ovan nämnt. Telluriden är ett sällsynt grundämne på
jorden och därför är tillverkningen av CdTe solceller mycket begränsad. (36)

4.8.1.3 Tredje generationens solceller
Den tredje generationen av solceller omfattar tunnfilmsteknik, såsom organiska solceller, perovskit
och färgämne baserade solceller (DSSC, Dye-sensitized solar cells).
Tredje generationens solceller kombinerar de bästa egenskaperna hos första och andra
generationen. Den har fått den positiva egenskapen från första generationens solceller att ha en
relativt hög verkningsgrad på ungefär 30 procent. Den andra generationens celler går att tillverka av
annat flexibelt och böjbart material än bara kisel, såsom amorft kisel material, organiska polymerer
och perovskit kristaller. På så sätt kan det leda till att det blir billigare, effektivare och mer praktiskt
än första och andra generationens solceller. (37)
Grätzelsolceller
Grätzelsolceller har fått sitt namn efter den tyska kemisten Michael Grätzel, som skapade den typen
av solceller, och den kallas även för nanostrukturerade solceller. Under de senaste åren har ny teknik
dykt upp och nanotekniken är ett exempel på den utvecklingen. Den tekniken ökar verkningsgraden
betydligt på solceller och säkerställer att inga miljöskadliga utsläpp avges vid solcellstillve rkning.
Nanotekniken syftar till att spara mycket energi och uppnå en mycket högre energieffektivitet. (38)

16

Grätzel solcellerna fungerar på samma princip likt växters fotosyntesprocess, men det används nano
partiklar av titandioxid istället för klorofyllet. Dessa solceller behöver inte direkt solstrålning för att
generera el, utan de kommer att fungera lika bra när ljuset är svagt, molnigt eller när solinstrålning
infaller snett mot cellen. Fördelen med dessa solceller är relativt låga tillverkningskostnader, flexibla,
transparenta och de kommer även i olika färger. (39)

Figur nr 8: Fä rgä mnesbaserade solceller a nvänds på moderna fasader
Figur nr 9: Tra ns peranta solceller används för att s kapa unika och innovativa koncept i modern a rkitektur.

Utvecklingen av framtida färgsensibiliserade solceller fortlöper, men befinner sig fortfarande på
forskningsstadiet. Bästa uppnådda verkningsgrad är än så länge 13 procent. Framtida mål med
molekylära solceller är att lyckas uppnå och bibehålla högre verkningsgrad under en 20-årsperiod,
vilket kan revolutionera energimarknaden och stora delar av samhället. (40)
Plast solceller:
De kallas också för organiska solceller för att de består av organiska polymerer och små molekyler,
det vill säga plaster och andra partiklar som är kolbaserade.
Själva formen liknar i princip tunn och böjbar plastfilm, där det går att ändra form efter behovet. De
är enkla vid användning och går att tillverkas genomskinliga, så att det är möjligt att sätta upp på
glasfasader och fönster. (41)

Figur nr 10: Orga niska solceller ti llverkas av plast som är både billigare och mer flexibla än kiselsolceller.

Tillverkningsprocess för plast solceller är inte komplicerad och går fort. Material som används vid
tillverkningen är miljövänliga och ger kostnadseffektiva resultat. Nackdelen med den typen av
solceller är att de har kort livstid och lägre verkningsgrad jämfört med andra typer.
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De framtida solcellerna utvecklas bland annat i forskargrupper på Chalmers universitet. Många
vetenskapliga undersökningar pågår fortfarande i olika länder för att kunna förbättra nuvarande
egenskaper.(41)
Tandem solceller
Tandem solceller är baserade på två material, kisel och perovskite. Dessa solceller har höjt
förhoppningarna för framtida högeffektiva solpaneler. De består av flera absorberande skikt som
sitter på varandra. Man kan lägga högst tre skikt ovanpå varandra för att undvika optiska förluster
och reflektioner i de olika skikten (39).
En tandem solcell fungerar genom att absorbera de energirika fotoner av det övre skiktet som
genererar en hög spänning, och lägre energirika fotoner av skitet där under, som genererar en lägre
spänning. Detta ökar den teoretiska maximal effektivitet med ca 50% i jämförelse med en fristående
kiselsolcell. (42)

Figur nr 11: vi s ar hur de absorberande skikten reagerar vi d olika s pektrum

Figuren nedan visar den skiktade strukturen hos en tandem solcell. Den blåfärgade övre celldelen,
tillverkad av pervoskite, absorberar det mesta av hög energi (blå pil) fotoner från solen. Samtidigt
låta lägre energi (röd pil) fotoner passera igenom alla skikt, där de absorberas av den nedersta delen
av cellen som är gjord av kisel (grå skikt).
De andra skikten har till uppgift att åstadkomma elektriska anslutningar mellan de två nedre cellerna,
och att genomföra den el som genereras av cellerna ut till kablar där energin kan nyttjas. (43)

Figur nr 12: Vi s ar absorberingen a v solljus a v olika skiktar hos tandem solcell
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Under forskningsfasen har det nåtts en verkningsgrad på över 30% och målsättningen med den typen
av solceller är att maximera effektiviteten, mängden av ljus som absorberas. Därför pågår många
studier och projekt för att få bästa resultat till att producera eget solel. Nackdelarna med dessa
solceller är den avancerade tillverkningsprocessen samt de kostsamma materialen som krävs för
tillverkningen. (44)

4.8.1.4

Märkning av solceller

All form av solceller som säljs ska uppfylla vissa krav redan vid tillverkning för att säkerställa
användningen. Dessa krav kommer från standarder enligt nedan som intygar produktens kvalitet
gällande toppeffekt samt uthållighet mot snö- och vindlaster. För att garantera förväntad livslängd,
säkerhet samt hållbarhet måste dessa standarder följas. (45)
Standard
ICE 61215 – Används för kristallina kiselsolceller. Både Mono- och Polykristallint.
ICE 61646 – Används för Tunnfilmssolceller.
Dessutom måste produkterna, alltså komponenterna i Sverige samt hela solcellsanläggningen vara
CE-märkt. Med CE-märkning menas att tillverkaren av produkten intygar att kraven kring säkerhet
och elektromagnetiska störningar i komponenter samt solcellsanläggningen är uppfyllda. I Europa
finns flera val av certifiering av produkter. Vanligast i Europa är TÜV, som ursprungligen kommer från
Tyskland men det finns även ett certifikat vid namn SP.(45)

4.9

Solceller i Sverige och i världen

4.9.1 Solceller i världen
Under en två timmars period får jorden strålar från solen som motsvarar lika mycket energi som hela
mänskligheten konsumerar under ett år. Den ständiga ökningen av utsläpp av växthusgaser och
förbrukningen av fossila bränslen är den största orsaken till energikrisen i världen. För att nyttja
solens energi och minimera de skadliga utsläppen är i-länderna i fortsatt samarbeta med att utveckla
och utöka användningen av 100 % förnybara energikällor. (46)
Solceller som en miljövänlig lösning blir vanligare och har blivit en framstående förnybar källa till
elproduktion i flera länder runt om i världen. Vissa installerar det för lönsamhetens skull medan
andra för miljön eller för att vara helt självförsörjande.
När det gäller tillväxten av solceller i Asien så har Kina och Japan kört om de europeiska
solpionjärerna åren 2013 och 2014 den största regionala marknaden för solceller, där Kina (10,6 GW)
och Japan (9,7 GW) vilket motsvarar 50 % av den totala nyinstallerade effekten i världen. Den
nordamerikanska marknaden växte också (USA: 6,2 GW) medan marknaden minskade för tredje året
i rad i Europa (7 GW). Chile och Sydafrika stod för den största tillväxten utanför de redan utvecklade
marknaderna. (47)
På en global nivå har den totala installerade kapaciteten av solceller ökats till mer än 177 GW under
2014, under 2013 låg kapaciteten på 138 GW, vilket betyder att det installerades cirka 40 GW jämfört
med 37 GW under 2013 (se figur nedan)
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Figur nr 13: Il lustration a v PV Ka pacitet i vä rlden (Trends i n PV Applications, 2015)

I fler än 22 länder utgör solceller lite mer än en procent (1,1) av världens elbehov 2014. Italien ligger i
topp med åtta procent, Grekland över sju procent. Tyskland får mer än sju procent av sitt elbehov
från solceller och har mest solcellskapacitet i världen med över en miljon solcellsanläggningar, trots
att den befinner sig ganska långt från ekvatorn. (47,46)
För de framtida planer för utbyggande till solcellsanläggning där Egypten planerar för 7,5 GW till år
2020, Indiens mål är 100 GW till 2022, medan Dubai siktar på minst 1 GW till 2030. (48)
Internationella och seriösa samarbeten från regeringar och företag krävs för att man ska lyckas med
att nå de globala klimatmålen. Sverige vill vara en förebild för resten av världen genom att ta ansvar,
ingripa och införa betydliga förändringar och skicka uppmaningar till världens länder för ett fossilfritt
klimat. (47)
Pågående projekt
Solenergi blir en större och större del av den totala energilandskap. Forskare och ingenjörer runt om i
världen är upptagna med att utveckla hur man bygger anläggningar som är stora och tillräckligt
effektiva för att hålla jämna steg med efterfrågan. Det finns olika möjligheter som bidrar till att nyttja
de stora ytorna för eget solcells produktion. Solcellsanläggningar kan installeras på både fastlandet
samt sjöar. Här nedan beskrivs några exempel för de olika kommande solcellsanläggningarna runt om
i världen:
Wattway
Frankrikes institut för solenergi samarbetar med Colas Group som har genomfört Wattway som är en
patenterad fransk innovation. Genom att kombinera vägbyggen och solcellsteknik ger Wattway s
trottoar ren, förnybar energi i form av el. Wattway producerar elenergi utan att överta
jordbruksmark eller naturlandskap, och bidrar till att öka andelen solel i energimixen, både i
Frankrike och i hela världen. Den franska regeringen har beslutat att asfaltera 1000 kilometer (621
miles) av sina vägar med solpaneler under de kommande fem åren, vilket kommer att leverera
elenergi till miljontals människor.(49,50)
Tekniken består av extremt tunna (7 millimeter) tåliga paneler av polykristallint kisel som kan
omvandla solenergi till elektricitet. De är regntäta, har genomgått snöplog tester och är
motståndskraftiga för att tåla lastbilstrafik. Solpanelerna limmas fast på befintlig asfalt. De skall vara
så effektiva så att enbart fyra meter ska räcka till att leverera ett franskt hushåll med elektricitet,
exklusive uppvärmning.(49,50)
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Fi gur nr 14: As falterade Polykristallint s olcellspaneler i Frankrike
Fi gur nr 15: ”Sol vägar” som s ka hålla stora trafiklaster

Världens största flytande solkraftverk
Världens största flytande solkraftverk byggs i Japan. Pågående anläggningen genomförs av det
japanska Kyocera och det kommer att placeras på Yamakura Dam-reservoaren i sydöstra Tokyo i
Japan. De kommer att producera cirka 13,7 megawatt (MW) när det slutförs i mars 2018.
De 51 000 flytande solcellspanelerna kommer att sys ihop för att täcka cirka 180000 kvadratmeter
och de kommer att förse ungefär 4970 hushåll med ström.(51)

Figur nr 16: kyoceraflytandesolceller

Fördelen med att placera solpanelerna på vattenytor kommer inte att påverka vattenkvaliteten på
något sätt. Vattnet kommer att kyla ner det värme som medförs av panelerna och på så sätt ökas
elproduktionen, även om avdunstning nivåerna minskas. (51)
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Världens största solkraftverk i Marocko

Figur nr 17: Sol kraften NOOR s om är i nstallerade i Ouarzazatei Ma rocko

Marocko har vänt på sitt massiva solkraftverk i staden Ouarzazate, på kanten av Saharaöknen.
Byggandet av anläggningen inleddes 2014 och kan generera upp till 160 megawatt. Det är redan en
av de största solkraftsanläggningar i världen, som kan ses från rymden och det kommer bara att bli
större. (52)

Figur nr 18: Noor s ol kraften går a tt ses från rymden. (NASA Ea rth Observatory, december 2015)

Det nuvarande solkraftsnätet som invigts i februari 2016, kallad för Noor I och är bara den första
fasen av ett planerat projekt för att få förnybar energi till miljoner människor som bor i Marocko. Det
kommer snart att följas av expansion, Noor II och Noor III, som kommer att lägga ännu fler
paraboliska speglar till den befintliga anläggningen. Dessa paraboliska speglar används till att fånga
solinstrålning för att uppvärma en saltlösning och driva ångturbiner.
När etapperna Noor II och Noor III blir färdiga omkring 2018, kommer hela nätet att förse väldigt
många marockanska hushåll med ungefär 580 megawatt solenergi. (53)
Den färdiga solkraftsanläggningen kommer att pumpa effekt under 20 timmar om dygnet. Det är en
del av Marockos plan för att få upp till 42 procent av sin energi från förnybara energikällor, såsom
sol, vind och vattenkraft. Just nu är landet beroende av import för 97 procent av sin
energiförbrukning. Den nya anläggningen skulle kunna minska det beroendet samtidigt spara
Marocko miljoner ton i koldioxidutsläpp. (53,54)
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4.9.2 Solceller i Sverige
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Temperaturökningen riskerar att leda till allvarliga konsekvenser
för mänskligheten i de kommande decennierna, om inte nationerna enas och börjar agera och satsa
stort. Sveriges politiker vill därför ha ett fossilfritt Sverige och så fort som möjligt bidra med att lösa
klimatfrågan samt minska farligt utsläpp av koldioxidhalten och andra växthusgaser för en global och
hållbar utveckling. Klimatfinansiering och satsning på innovationer och forskningar tyder på att
Sverige är en av de nationer som gör seriösa miljöval och visar ett stort engagemang i frågan. (55)
I en helhetssyn har Sverige en väsentlig och positiv inställning till att bygga solceller. Flera miljoner
potentiella investerare blir mer manade och engagerade att producera sina egna el med solceller
vilket kan bidra till hållbar utveckling utifrån ekonomiska och sociala aspekter.
Den Installerade solcellskapaciteten i Sverige är mycket låg i jämförelse med de länderna som ligger
främst i listan för mest största solcellkapaciteten i världen. Som exempelvis Tyskland får från solkraft
7% av elbehovet men Sverige får i dag 0,06% av sin totala elproduktion. (56)
Målet med användningen av solcellssystem är att öka antalet aktörer inom solcellsområdet i Sverige,
att sänka installationskostnaderna och att öka den årliga egna elproduktionen med mer än dess
värde som vi har idag.(56)
Installerad solcellskapacitet i Sverige
Under 2014 installerades totalt 36,2 MW solcellseffekt i Sverige, varav 1,1 MW friståendesystem och
35,1 MW nätslutna solsystem. Med jämförelse till året innan har kapaciteten nästan fördubblats till
så mycket som 19,1 MW. Den kumulativa kapaciteten har höjts till ungefär 79 MW i slutet av 2014,
av vilket 9,5 MW fristående system och cirka 70 MW nätslutna system. ( se figuren nedan). (57)

Figur nr 19: i l lustrerar den i nstallerad effekt av s olceller i Sverige under å ren 1992-2014. (Svensk sammanfattning a v IEAPVPS Na ti onal Survey Report of PV power applications in Sweden 2014).

Sveriges solcellstätaste område
I Sverige är en tredjedel av bostädernas produktion utgjord under 1965-1975s miljonprogram. I
nuläget är de i stort behov av att renoveras och reducera energiförbrukningen till minst hälften för
att kunna nå nationella klimat- och energimålet. En inspirerande och idealisk modell för solceller i
Sverige företräds av Järvas stadsdelar Rinkeby, Husby, Akalla och Kista som alla tillsamman bildar
Sveriges solcellstätaste område med nästan 10 000 kvadratmeter solcellsyta installerade på tak och
väggar. Detta har resulterat till att användning av hushållsel minskat med tio procent samt lyckats få
energi åt cirka femton till tjugo % av elbehov i bostadshusen. (58)
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Figur nr 20: Ins tallerad solcells takyta i s tadsdelen Husby
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5. Projektering
Under denna projekteringsstadiet redovisas vilka moment som inkluderas i projektering av
solcellsanläggningar. Det kommer att omfatta information om hjälpmedel, montering, priser samt
vem man kan vända sig till vid planeringsskede.

5.1

Bidrag

Regeringsbidrag
Den svenska regeringens satsningar är tydliga när det gäller miljö- och klimatfrågan. Det presenteras
kontinuerligt smarta lösningar för att nå målen med en klimatsmart och giftfri miljö för våra
nästkommande generationer. (59)
Regeringens ändamål är att ta ett stort kliv framåt för att gynna klimatet genom att ta ansvar f ör
klimatpåverkan i Sverige och avsätta en kraftig ökning av solinvesteringsstödet i landet för de
kommande åren. Sverige ska på sikt försöka nå 100 % förnybar energi och bli en av världens ledande
nationer i klimatfrågan.(59,60)
För att öka intresset på miljöfrågan och hur man kommer att möjliggöra för individer att kunna delta
i reduceringen av växthusgasutsläppen, har regeringen därför avsätt ett bidrag på 225 miljoner
kronor till kommuner och regioner för att investera i klimatet där stödet går till de investerade
medlen såsom installationen av nya solcellsanläggningar. Utöver det kommer ytterligare 390 miljoner
kronor per år att avsättas mellan 2017-2019 fördelat mellan länen för att genomföra en satsning på
att få störst klimateffekt till alla typer av aktörer såsom företag, offentliga organisationer och
privatpersoner. Detta innebär en ökning med åtta gånger så mycket jämfört med åren 2013-2015.
Totalt satsar regeringen en summa på 1,4 miljarder på solceller fram till 2019.(60)
Detta bidrag kan sökas i princip av alla aktörer som företag, offentliga organisationer samt
privatpersoner. Sökandet är däremot annorlunda beroende på om det är företag eller övriga. För
övriga gäller att ansökan om stöd måste skickas in inom sex månader från arbetets start med för
företag måste ansökan om stöd skickas innan arbetet påbörjas. Detta bidrag ges i form av en
procentuell andel där företag får 30 % samt privatpersoner får 20 %. (60,61)
Bidraget från regeringen kan inte kombineras med andra stöd, varken statliga eller kommunala,
varav ROT-avdraget. Detta bidrag är främst för nätanslutna solcellssystem.(61)

ROT-avdrag
30 juni 2009 gjordes reglerna för ROT-avdraget, men det täckte även utförda samt betalda arbeten
från och med 8 december 2008. Vid köpet av ett arbete erhålls bidraget i samband med köpet.
Bidraget ges även i en procentuell form, alltså 30 % av arbetskostnaden. Det började gälla från och
med 1 januari 2016. (62)
Varje person har en maxgräns på 50 000 kr/år, om huset ägs av två personer fördubblas bidraget och
blir 100 000 kr/år. Det går inte att få detta bidrag om du beviljats statligt stöd för installation av
solceller.(62)
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Elcertifikat
Är ett marknadsbaserat stödsystem sedan år 2003 som man är berättigad att ansöka om och få för
varenda producerad megawattimme förnybar el.(Energimyndigheten, 2015) Syftet med detta system
är att öka produktionen av förnybar el. För att en solcellsanläggning ska vara godkänd och få
elcertifikat för hela sin elproduktion krävs en elmätare som mäter anläggningens totala elproduktion
och ett kontoföringssystem med Svenska Kraftnät vid namn Cesar gällande elcertifikatet. (63)
I figuren nedan kan man se hur solcellsmarknaden i Sverige växer med skillnaden på tillväxten hos de
olika kommunerna. På topp har vi Linköpings kommun sedan kommer Västerås och Stockholm. Att
just dessa kommuner ligger på topp är ingen slump, då man vet att dessa kommuner har tagit stora
initiativ för att hamna där. Initiativen har varit att man bland annat förenklat bygglovsansökningar för
solceller och solkartor för att ta reda på potentialen hos olika fastigheters tak. Även elbolagen har
erbjudit en ersättning för mikroproducenters överskottsel. (64)

Figur nr 21: Vi s ar effektmängd av godkända s olcellsanläggningar över hela Sverige

Elcertifikatet kan säljas på en öppen marknad av elproducenterna, och priset är en överenskommelse
mellan säljare och köpare. Alltså utöver den vanliga försäljningen utgör elcertifikatet en ytterligare
intäkt till den förnybara elproduktionen. Elleverantörer som också kallas för köpare har en kvotplikt
som innebär att man måste köpa en andel av elcertifikat i förhållande till den använda eller sålda
elen. Andelen avgörs genom lagen(2011: 1200) kring elcertifikat. Denna kvot finns för att öka
efterfrågan på förnybar elproduktion samt elcertifikat varje år fram till 2020.(65)

5.2 Installatörer av solceller i Sverige
I och med att solcellsmarknaden växer i Sverige, växer även efterfrågan av installation av
nyckelfärdiga solcellssystem. Man tror att det finns totalt ungefär 30 installatörer i dagsläget. Här
nedan är en lista på en del installatörer.(66,67)

Installatörer:
Nordic Solar
Solar Supply
Futura Energi
NAPS
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Direct Energy
Solect Power
Windon AB
Glacell /Nuenergi
Gridcon Solcellsteknik
Här nedan är en lista på några av elbolagen som erbjuder nyckelfärdiga system till kunder.(77,78)

Nyckelfärdiga system av elbolag:
Vattenfall
MälarEnergi
Din El
E. ON
Bixia
Kraftringen
Fortum

5.3 Drift och underhåll
Det är många olika faktorer som påverkar solcells energiutbyte och hur de fungerar under hela deras
livscykel. Man måste ta hänsyn till dessa faktorer vid val av solcellsanläggning och de viktigaste
faktorerna är följande: .(68)

Solinstrålning
PV paneler kan fånga mer solenergi när de riktas direkt mot solen, då kan installatörer konfigurera
systemet för att optimera utdata samt justera orientering och lutning genom
att använda speciella verktyg/mätinstrument som spårar solens riktning. Likaså spelar positionen inte
så stor roll, solcellerna fungerar fint så långt norrut som i Sverige även om solinstrålningen är starkast
vid ekvatorn. Men de bästa områdena, som till exempel Gotland och norra Öland, kan
solinstrålningen vara upp till 1100 kWh per år. Generellt sätt är solinstrålningen bättre i södra
delarna av Sverige. Se solinstrålningskarta som ger en uppfattning för den årliga solinstrålningen per
kvadratmeter över hela landet. (69)

Figur nr 22: Mä ngden a v s olinstrålning över Sverige
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Kartan visar medelvärde för den årliga solinstrålningen mot marken. Mot en söderorienterad
takyta med 30° lutning erhålls mellan 900 och 1 100 kWh/m2.(69)
Under molniga veckolånga perioder så producerar modulerna allt mellan 1 % till 30% av vad som kan
fås om det inte varit mulet. Därför att ett tjockt molntäcke släpper igenom så lite ljus att det inte
räcker till att komma upp i de startnivåer som krävs för att kunna utvinna elektricitet med hjälp av
solcellerna.(69)

Väderstreck för installationen – placering
Systemets energiproduktion beror på var byggnaden befinner sig, och den mest lämpliga platsen för
installerad solcellsanläggning är oftast på taket. Denna lösning är effektiv när solceller på taket är
placerad i söderläge då solcellerna kan fånga upp mer solinstrålning. Å andra sidan kan den årliga
energiproduktionen minska med cirka 6 % när solcellspanelerna monteras i sydvästlig eller sydostlig
riktning. Om taket är platt då kan det lösas med en ställning för solcellerna som monteras på
taket.(69)

Solcellsmodulernas lutning
På norra halvklotet, är det enklaste sättet att maximera totala årliga effekten för solcellssystem är att
luta panelerna till söderläge. Lutningsvinkeln varierar mellan 35 och 50 grader mot horisontalplanet
och det beror samtidigt på var i landet anläggningen finns. Optimal lutning mot horisontalplanet är
ungefär 40-45 grader. Se diagrammet nedan.
Lutningsvinkeln kan öka med latitud, ju längre bort från ekvatorn, desto större lutningen ska en
söderplacerad yta ha för att ta emot så mycket solenergi så möjligt.(69)

Figur nr 23: procentuella Solcellers årsproduktion vi d olika riktningar och l utningar. (solceller för elproduktionBasfakta)

Diagram visar att maximal effektivitet 100 % uppnås vid en idealisk placering med en lutning på ca
40-45 grader som är monteras i söderläge mot horisontalplanet.
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Skuggning
Skuggningar, såsom träd, ventilationsrör, flaggstänger eller andra föremål är en viktig faktor som
påverkar systemeffektiviteten och solcellens energiupptagning. Dessa hinder som omger området
kan kasta skuggor på en lutande solcellspanel då kan systemeffektivitet minska med upp till 50
procent. Därför är det smidigt att innan installationen stämma av om det finns träd, stora byggnader
eller annat hinder som skuggar solcellsytan. (69,70)

Tid och snötäckning
Om ett solcellssystem är avsett att användas i en nordlig latitud under alla fyra årstider, kan det vara
fördelaktigt att luta solcellspanelen i en vinkel som optimerar dess prestanda på vintern när
solstrålningen kommer att vara på sin lägsta nivå. Solcellerna har olika upptagningsförmågor att
utvinna solenergi mellan sommar och vinter.(70) Se diagram nedan.

Figur nr 24: 1 kW s ol cellers energiproduktion över ett å r i månadsvis med olika lutningar i söderläge. (solceller för
el produktion- Basfakta)

Under sommarmånaderna är solinstrålningen sju gånger så mycket som solstrålningen under vintern.
En anläggning måste vara sju gånger så stor i dimensionering, för att kunna producera lika mycket
energi, som en anläggning som är dimensionerad för sommarårstiden. (70)
När det gäller snölaster har det testats 900 kg trycklast på solpanelerna. Detta innebär att den kan
belastas med upp till två meter snölager. Det kan observera att mycket snömängder lägger sig inte på
solcellspanelerna om de i regel monteras i en viss lutning.(71)

Snö påverkan
Solpaneler kan även fungera under lätt snöfall, men när snön helt hindrar solstrålning, t ex efter 4-5
cm av snöfall, kommer panelerna inte att kunna alstra energi. Detta beror på det faktum att
solcellspaneler är sammankopplade, vilket innebär att om en liten del av panelen blir översnöad så
kan det slå av resten av panelen. En fördel med snöfall på panelerna är att den kan rengöra
solcellerna och ökar därför deras effektivitet. (72)
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Figur nr 25: Snötä ckning över s olcellsanläggning på naturhistoriska museet i Göteborg

Nedsmutsning
Solcellernas verkningsgrad sjunker då det lägger sig smuts på solcellspanelerna. En horisontell panel
blir snabbt smutsig, men det påverkar inte panelernas verkningsgrad så mycket då det kommer att
rensas bort helt naturligt av regn eller ren luften. Man kan rengöra solcellspaneler själv om de är
tillgängliga. Föroreningar, damm, löv och även fågelspill bidrar till att förhindra solljus från att nå
solceller i solpanelerna. Ju mer smuts desto lägre elproduktion. Många faktorer påverkar hur mycket
elenergi solpanelerna kommer att generera, smutsiga solpaneler kan vara ett av de lättaste
problemen att åtgärda för att nå maximal kapacitet.(70,73)

Figur nr 26: Vi s ar att rengöringen av s olcellerna kan ske på ett enkelt sätt

Underhåll
Trots att solpanelerna inte innehåller rörliga komponenter som kan gå sönder men i generellt sett
tillsyn och skötsel är nödvändigt för att de ska fungera så bra som möjligt. Det som vanligast kan
orsaka kostnader och kräver service är troligen övriga tekniska utrustningar som exempelvis
växelriktare. (74)
En solanläggningsmodul har lång livslängd mellan 20-30 år och leverantörerna brukar lämna 20 års
effektgaranti. (75)
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5.4 Installation på tak
5.4.1 BAPV (Byggnads applicerande solcellsanläggning)
5.4.1.1 Lutande tak
För solcellspaneler är det bäst att använda takets lutning om lutningen överstiger 10 grader. Detta
för att taket inte ska utsättas för slitage samt belastning. Samtidigt är fördelen med att följ a den
befintliga taklutningen att hela takytan kan nyttjas då ingen hänsyn till specifik skuggning bör tas. En
annan fördel med denna typ av tak är att det krävs mindre material till installationen, vilket
resulterar till minskade kostnader för installationen i helhet.(76)

Montering av lutande tak
Tegeltak
För att fästa in solpaneler i tegeltak används takkrokar. Takkrokar finns i flera olika typer men det är
viktigt att takkroken väljs med avseende till förväntad snölast. Förutom snölasten bör mått tas på
takläkten samt takpannor då anpassningen görs utifrån bredden på deras bredd. Med anledning av
detta finns takkrokarna tillgängliga i olika dimensioner och mått.(76)
Monteringen av takkrokarna går till genom att de skruvas fast i takläkten som ligger under
tegelpannorna och sitter horisontellt längst med taket. För att detta ska ske lyfter man bort
takmaterialet för att takkroken ska fästas, och eftersom takkroken har en krokform kan materialet
läggas tillbaka efter infästningen. Således är det endast en metallbit som är synligt av hela kroken,
och på den metallbiten kommer sedan metallskenor att fästas där solcellspanelerna slutligen
fästs.(76)

Figur nr 27: Vi s ar infästningssystem på ett tegeltak.

Papptak
För papptak används metallplattor och i detta fall CW Lundbergs plattor för att fästa in
solcellspaneler. Infästningen av dessa plattor kan ske på två olika sätt, genom att först antingen
bränna eller skruva fast metallplattan i takmaterialet och sedan täcks plattan genom att bränna fast
en tätskiksmatta på. (76)
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På metallplattan fästs en bult som skapar en stadig fästpunkt då den genomträngt tätskiksmattan. På
denna bult ska metallskenor fästas för att senare kunna montera solcellspaneler på. Fördelen m ed
denna metod är att den även kan användas specifikt för att skydda papptak mot snöras. (76)

Figur nr 28: Brä nning a v metallplattan

Falsat plåttak
Gällande falsat plåttak nyttjas själva falsarna för fästning av solcellspaneler. Fästningen går till genom
att man först använder tre olika typer av klämmor, beroende på falsstorlek för att skapa en stadig
fäste. Oavsett typ eller storlek så fästs de efter samma princip. När dessa klämmor har fästs i falsen
och skruvats åt kommer metallskenor att skruvas fast i klämmorna, där solcellspanelerna senare ska
monteras på.(76)

Figur nr 29: Vi s ar infästningssystem på ett falsat plåttak

5.4.1.2 Platta tak
Ett tak där lutningen inte överstiger 7-10 grader räknas till platta tak. För dessa taktyper förekommer
endast två monteringssystem av solcellspaneler. Det sker genom takinfästning eller utan
takinfästning. Utan takinfästning innebär att håltagning byts ut mot ballast. Fördele n med detta
system som rekommenderas är att den är enkel och att man undviker håltagning i tätskiktet. Dock
bör man tänka på att taket ska klara av den extra lasten, alltså ballasten plus systemet. Fördelen med
takinfästning är att den är lättare i vikten men däremot kräver den mycket mer arbete samt kan i
framtiden vara en orsak bakom skador som t.ex. läckage.(76)
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Montering av platta tak
Papptak (utan takinfästning)
Detta system skiljer sig från resterande system, då monteringen inte behöver gå till genom
takinfästning. Istället för håltagning i tätskiktet strävar detta system efter att värna om tätskiktet och
väljer att använda sig av ballast för att montera solcellsanläggningen. Samtidigt kan nackdelen med
detta system vara att taket blir svår skottat samt med risk att snöfång ökar. För att detta system ska
fungera bör de ha en låg förmåga att fånga upp vinden, och då behövs endast ballast tillsättas.(76)
Av detta system förekommer flera typer, gemensamt för alla är ballast. Ett av dessa system kallas för
Suntubs där den stora tyngdpunkten ligger på plastprofiler. Infästning av solcellsanläggning i detta
system sker i plastprofiler. Fördelen med detta system är att plast är ett lätthanterbart material
gällande användning samt transport. Den kan även hantera vindlaster. Men eftersom plast inte väger
så mycket måste ballast användas som tyngd på anläggningen för att systemet ska hållas på plats.
(76)

Figur nr 30: Suntubs infästningssystem
Figur nr 31: Suntubs infästningssystem

Ett annat system som verkar lite annorlunda har en östvästlig riktning. På grund av dess riktning som
vanligtvis brukar helst behöva vara södervänt kommer elproduktionen per kilowatt att bli lägre. Men
fördelen med detta system jämfört med ett södervänt system är att den kan täcka hela takytan vilket
resulterar i att under dagen kunna få en jämnare produktion.(76)

Fi gur nr 32: Vi sar ett monteringssystem med en östvästlig riktning

Console är ett annat monteringssystem som används. Systemet består av två saker, plasttråg samt
ballast. I plasttrågen appliceras ballast som tyngd för att det ska hålla. Detta system har en vindprofil
som resulterar i en väldigt låg förmåga att fånga upp vinden.(76)
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Figur nr 33: Vi s ar Console monteringssys tem

Papptak (med takinfästning)
Detta system fungerar som beskrivningen ovan gällande lutande tak, papptak. Skillnaden här är att
en lutning kommer att behövas. Detta sker genom att en L-profil fästs in i skruvbulten på
metallplattan. På denna profil som är en aluminiumprofil kommer solcellspanelerna senare att luta.
En lutning vid 30 grader på modulerna gör att produktionen når sitt maximum. Varför denna vinkel
ger bästa effekt är på grund av intern skuggning samt ökad lutning kan öka risken för slitage på
infästningspunkterna då det råder ökat förmåga att fånga upp vinden. Men skuggningsvinkel kan
justeras då lutningen samt avståndet mellan modulerna är en avgörande faktor. Detta går att
anpassa lätt genom att använda tumregeln som säger att radavståndet mell an modulerna ska vara 22,5. Nackdelen med detta system är att tumregeln gör att inte hela takytan kan nyttjas utan endast
40-50 procent kommer gå till anläggningen. (76)

Figur nr 34: L-a l uminium profiler s om fästs i n i s kruvbulten på metalplattan

Falsat plåttak
Principen för montering av detta tak är som beskrivningen ovan under rubriken lutande tak, falsat
plåttak.(76)
Gröna tak
Eftersom gröna tak består av växtligheter är det en avgörande punkt för hur mycket en
solcellsanläggning på platta tak måste upphöjas. Upphöjningen görs för att växtligheten inte ska
behöva vara en skugga för solcellerna. Fördelen med gröna tak är dess funktioner som är att isolera
byggnaden samt lagra vatten. För att behålla dessa fördelar och samtidigt applicera en
solcellsanläggning bör hänsyn tas till växterna. Med detta menas att utrymmet mellan panelerna
måste öka lite för att släppa in ljus till växterna för att de i sin tur ska kunna fortsätta verka. (76)
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För att installera förankringsskenorna av solcellsmoduler bör skyddsmattor läggas på taket. Senare
ska främre och bakre modulstöden helt enkelt klickas fast på platsen. Efter det sätts ballasten för att
den ska kunna hantera vindlaster. Solcellsmodulerna fästs på modulstöden med hjälp av klämmor.
Figuren nedan visar tillgångasättet för montering av solcellssystem på gröna tak. Slutligen kan
installationen av modulkablarna påbörjas.(77)

Figur nr 35: Ins tallerade solcellsmoduler på ett sedumtak

5.4.2

BIPV (Byggnads integrerande solcellssystem)

Elproducerande solcellspaneler har olika användningsområden och de kan skapa märkliga
designmöjligheter genom att ersätta traditionella byggnadsmaterial och integreras i
byggnadsstrukturen som exempelvis tak eller fasader. De kan ersätta ett antal arkitektoniska element
som vanligtvis är tillverkade av glas eller stensättningen och samtidigt generera elektricitet. Ibland
kan de även utföra en ytterligare funktion, som exempelvis att avskärma solinstrålningen. När
solcellsanläggning ersätter byggnadsmaterial, såsom takpannor eller glas, kallas det för integrerat
solcellssystem (BIPV) som står för Building-Integrated Photovoltaic. Fördelen med att använda BIPV
istället för BAPV är framförallt de kostnaderna som krävs för de traditionella byggnadsmaterialen och
tiden det tar för att montera de. (78)
Solcellstakpannor i glas
SolTech System är ett nytt, revolutionerande och prisbelönt sätt att integrera solenergi i en byggnad.
Detta system har sina rötter i flera års forskning på KTH och har förfinats på SolTech Energy. Detta
bolag har två patenterade tekniska lösningar för att integrera solenergi med tak. Den första är Sigma
som producerar värme och den andra är SolTech Power som genererar elektricitet. Dessa tekniker
kan kombineras tillsammans genom att använda en yta av taket, dels för värmeproducering och dels
för produktionen av elektricitet. (79)

Figur nr 36: En modern vi lla med installerade SolTech Power över hela ta ket. (SolTech-Power-produktblad)
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I stället för traditionella takpannor av betong, tegel och andra takbeläggning, utgör SolTech
takpannor i glas olika funktioner. Förutom användningen som traditionella takpannor kan de även
användas som yttre skalskydd samt ljusgenomsläpp till underlaget. Figur nedan visar ett exempel på
installation av en integrerad SolTechs solcellssystem tillsammans med traditionella takpannor. (79)

Figur nr 37: Vi s ar Soltech Power a nläggning med underliggande solceller under ta kpannor av glas.

Själva pannan består av högtransparent glas med låg järnoxid. Glaset är tålig mot erosion och mycket
hållbart. Den energi som genereras är integrerad med husets befintliga värmesystem eller elnät.
SolTech:s system har en livslängd på mer än 40 år. (80)
Detta elproducerande, integrerade system kan på ett enkelt sätt installeras på vanliga tak vid
nyproduktion eller renovering. Mellan bärläkten placeras solce llerna och över det läggs SolTech
takpannor för att erhålla ett tak med homogent och prydligt utseende. (80)

Figur nr 38: Il lustrerar en genomskärning a v en Soltech Power i nstallation på ta ket.

Solcellstakpannor
SRS Energi utvecklar och tillverkar solcellstakpannor som syftar till att integreras med traditionella
takprodukter på ett smidigt sätt. Det systemet började lanseras först på västkusten och sedan
rullades ut nationellt från 2010. Istället för den traditionella orange/röd färgade tegelpannorna, har
SRS Energi tillverkat solcellstakpannor med en blåskimrande färg, men de liknar fortfarande
traditionella takpannor i själva formen. (81)
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Figur nr 39: Vi s ar utseendet a v integrerade solcellstakpannor på olika ta kformer

De är utformade för att fånga upp och omvandla solstrålning till förnybar elektricitet utan att
förstöra utformningen av taket, de är inte heller påträngande. Figuren nedan visar kombinationen
mellan traditionella- och solcells takpannor. Denna integrationsteknik använder amorfa
tunnfilmsolceller från Uni-Solar som är lätt i vikten och ger en utmärkt effekt i dåliga
ljusförhållanden. (82)

Figur nr 40: Il lustrerar en i ntegration a v solcellstakpannor i samband med anvä ndning a v tra ditionella takpannor.

Pannorna kan installeras av en auktoriserad montör på samma sätt som traditionella tegelpannor.
Det som skiljer sig med monteringen är att solcellstakspannorna ska skruvas fast i läkten och
solcellsmodulerna behöver vara seriekopplade. , se figur nedan som visar montering av
solcellstakspannorna på ett vanligt tak. (83)

Figur nr 41: Vi s ar hur s olcellstakspannorna s kruvas fast i läkten på taket.
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Glastak
Integrerat solcellssystem som ett glastak är en designlösning som kan användas av arkitekter, vilket
gör det möjligt att producera förnybar el och samtidigt skapar moderna och intressanta utseenden.
Själva glaset är tillgänglig i olika typer, tjocklekar och styrkor. Dubbel - och trippelglas ger en
förbättrad termisk isoleringsförmåga. Vid användningen av laminerat säkerhetsglas kommer
säkerheten och tekniska prestandan att förbättras.(84)
För byggnader med glastak kan skräddarsydda solceller ge ett utmärkt alternativ till konventionella
solcellspaneler. Att använda glastak är ett lockande sätt att visa gröna referenser och införliva
solenergi som designelement. BIPV applikationer kräver flexibilitet och därför tillverkas
solcellsmodulen av kisel kristallina- och tunnfilmssolceller. Glastak som ett integrerat solcellssystem
har både en estetisk och funktionell roll, som exempel kan den möjliggöra insläpp av solljuset inne i
en byggnad. Detta görs genom att separera solcellerna med ett visst avstånd mellan varandra då
solcellerna är ogenomskinliga, se figuren nedan. Vid montering av dessa typer av integrerade
solcellssystem behövs det en aluminium- eller stålstomme för att möjliggöra fastställning av
galspartier på.(84)

Figur nr 42: Vi s ar hur s olceller ä r placerade för att kunna släppa i n så mycket solljus som möjligt.(Central Station Rotterdam)

Scheuten, som är ett internationellt företag som tillhandahåller kombinerade lösningar inom glastak
och solenergisystem för att skapa energieffektiva projekt, har levererat mer än 3000 solcellspaneler
för taktäckningen över Central Station Rotterdam i Nederländerna. Solcellspaneler av glas kommer
att integreras i stationens glastak som sträcker sig en yta på över 9000 m². Kapaciteten för detta
solkraftverk är minst en halv megawatt (MW) av grön energi.

Figur nr 43: Vi s ar en BIPVs sytem (glastak) a v Scheuten s om är i ntegrerat i ta ket över Central Station Rotterdam. (85)
Figur nr 44: Vi s ar en närmre bild a v figur 43
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Glaset i Rotterdam Central stationen har tillverkats med ett extra klart glas som förbättrar insynen,
ljustransmission och maximerar elproduktionen. Dessutom har glaset en speciell beläggning som
säkerställer ett optimalt nyttjande av solinstrålning samt solvärme. (85)
Flexibel integrerat solcellsystem
Enercover Top and Base har presenterat ett flexibel integrerat solcellssystem för takytor. Den är en
funktionell och säker integration mellan solceller och klimatskal, med mervärdet av ett optimalt
estetiskt resultat.(86,87)
De använder flexibla tunnfilmsmoduler och den välvda plåten är tillämpat av Uni -Solar. Systemet är
utrustat med en ventilation som optimerar effektiviteten av modulerna genom att reducera deras
temperatur i de varmaste perioderna. De fria termiska expansionerna hos elementen medger större
hållbarhet i hela systemet. .(86,87)

Figur nr 45: Vi s ar den flexibla takintegrerade solcellssys tem på ett välvt ta k
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5.5Projekteringen av OKQ8 Stationer
5.5.1 Häggvik
Om projekt
I arbetet med strävan efter en hållbar profil, har OKQ8 öppnat Europas första hållbara
drivmedelstation. Den 13 januari 2012 invigdes stationen som är belägen i Häggvik utanför
Sollentuna. Stationen är byggd av trästomme vilket är ett förnybart material med solcellspaneler som
är installerade över taket för elförsörjningen. En stor del av taket täcks av sedumtak som har en
funktion att jämna ut innetemperaturen samt bidrar till lägre energianvändning.

Figur nr 46: OKQ8:s s ta tion i Häggvik .

Solcellssystem
Solcellsmoduller som är placerade över stationens tak i Häggvik är av typen polykristallin på grund av
att de är mest kostnadseffektiva. Anläggningen består av åtta styck solcellspaneler med nominell
effekt på 235W/st. De levererades av Yingli Solar och tillförs stationen med effekt 1,88 KW/h. De
tillsammans används för el produktion, snabbladdning av elbilar samt alla effektförbrukare i
stationen.

Figur nr 47: Sol cellspanelerna på ta ket på Häggviks s tation.(Egen bild)
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Mängden av solinstrålning som faller på stationens tak är ungefär 900 effektiva
soltimmar. Rörliga komponenter och utrustningar som till exempel växelriktare, DC- brytare,
dataloggar och KWh-mätare är placerade i el rummet. Figuren nedan visar några utrustningar i
Häggvik stationens el rum. Denna solcellsanläggning är ansluten via huvudledning till fastighetens
elnät. Yingli Solar solcellspanelerna har 25 års garanti.
Totalpriset för hela anläggningen är cirka 13000 kronor per solcellspanel inklusive montage och
växelriktare samt elmätare.
( ovanstående pris är från 2011, pris bilden kan ses annorlunda ut idag )

Figur nr 48: Vi s ar en elmätare s om är i nstallerad i elrummet i Häggvik s tation. (Egna bild)
Figur nr 49: Vi s ar vä xelriktare med en i nbyggd DC-brytare i Häggviks s tation. (Egen bild)

Monteringsystem
Solkompaniet genomförde installationen av solcellsanläggningen i Häggviks station. Varje
solcellsmodul monterades fast mot ett stativ med fyra stycken infästningar. Infästningssystem som
har använts är balksystem, vilket är förankrat i byggnadsstommen. Taklutning är 10 grader och
solcellspaneler är monterade direkt ovanför yttertaktätskiktet. Lutningen för de liggande
solcellspanelerna är 30 grader och är riktade söderut för att få den optimala solinstrålningen samt
förhindra skuggningar. De är placerade i sammanhängande rader och följer takets sträckning.

Figur nr 50: vi s a r foten för i nfästning s ystem s om förankras i ta ket.
Figur nr 51: vi s ar modulernas i nfästningssystem s om monterades fast mot ett stativ med fyra s tycken i nfästningar.
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5.5.2 Landvetter
Om projekt
Den 22 november 2013 öppnades Västsveriges första hållbara station i Landvetter, ett område lite
utanför Göteborg. Stommen i byggnaden är byggd av limträ som även är isolerad med stenull. Taket
är täckt med sedumväxter och har även en solcellsanläggning. Eftersom biltvätten erbjuds mycket i
denna station har man därför miljödukar på taken som har i uppgift att bryta ner kväve i luften med
hjälp av solen.

Figur nr 52: OKQ8:s s ta tion i Landvetter

Monteringsystem
Stationen monterades med ett system vid namn Console+. Monteringssystemet är till för platta tak
med en lutning som är mindre än 7-10 grader. Takets lutning på Landvetter är 4 grader medan
uppställningen av anläggningen ligger på 15 grader med hjälp av stål stativ.
Så går monteringen till:

Figur nr 53: Vi s ar s tegvis monteringsystemets utförande.
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5.5.3 Trelleborg
Om projekt
Trelleborgs station finns på adressen Hedvägen 451, vid Maglarps rondellen. Arbetet på stationen
slutfördes i september 2015. Stationen är byggd med hållbara byggmaterial som har minimal
miljöpåverkan både in- och utvändigt.

Figur nr 54: OKQ8:s s ta tion i Trelleborg

Solcellssystem
OKQ8 anlitade Solkompaniet Sverige AB till att leverera en nyckelfärdig solcellsanläggning på 10 kW
som täcker en yta på 100 kvadratmeter. Solcellssystemet består av 40 polykristallina solcellsmoduler
med 250 watt per styck där varje solcellsmodul väger cirka 18 kg. I paketet är kostnader för
projekteringen, installation, monteringsarbete och övriga produkter som till exempel växelriktare
samt kablage inräknade. Totala kostnaden för hela anläggningen ligger på ungefär 192000 kronor.

Monteringsystem
Monteringssystemet som används vid Trelleborgs station är IBC Knubix för gröna platta tak. Den är
speciellt utformad för stora solcellsmoduler som placeras på gröna tak omgivningstempratur är lägre
jämfört med ett vanligt membrantak. Fördelen med applicerande solcellsmoduller på sedumtak
innebär en högre effektivitet för solcellerna, på så sätt ökar systemets lönsamhet.
För monteringen av förankringsskenorna av solcellsmoduler har skyddsmattor applicerats på taket.
Senare har främre och bakre modulstöden klickats fast på platsen. Därefter sätts ballasten enligt
beräkningar för att kunna hantera vindlaster. Solcellsmodulerna fästs på modulstöden med hjälp av
klämmor. Figuren nedan visar tillgångasättet för montering av solcellssystem på gröna tak.

Figur nr 55: Vi s ar installation av s olcellsmoduler på sedumtak
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5.5.4 Södertälje
Om projekt
Stationen byggdes 1982 i Bangatan 34 och har en area på 1200 kvm. Den består av butik, kontor,
lager, parkering och personalutrymme. Till stationen tillhör även ett bilverkstadsutrymme med
däckservice. Energiförbrukningen för stationen är ca 380000 kWh/år samt fjärrvärme är ca 38
MWh/år.

Figur nr 56: OKQ8:s s ta tion i Södertälje

Tätskiktsystemet som täcker taket är av Mataki UnoTech som består av polyester och SBS modifierad
bitumen. Produkten heter UnoTech FR som används för tätskiktet över stationens tak och har ljusgrå
färg som bilden nedan visar. Själva takkonstruktionen består av betong takstolar, plåt, mineralull och
tätskiktet som läggs ut direkt på mineralull. Arean på stationens tak ligger på cirka 700 kvm och
lutningen är ungefär 5 grader.

Figur nr 57: Fi guren visar UnoTech FR produkten s om övertäcker Södertälje stationens tak. (Egen bild)
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5.5.5 Besparingen av solceller i OKQ8s
stationer
Enligt solkartan i figur:



Normal globalstrålning under ett år i
Stockholm är 950 kWh/m2



Normal globalstrålning under ett år i
Göteborg är 1000 kWh/m2



Normal globalstrålning under ett år i Skåne
är
1025 kWh/m2

Häggvik
Effekt för solcellsanläggningen är 1,88 kW
Årsförbrukningen = 503000 kWh
Årsproduktion för solceller:
1,88 kW * 950 = 1786 kWh år
Besparing i procent: (1786/503000) * 100 = 0,36 %
Alltså täcker solcellsproduktionen endast 0,36 % av hela årsförbrukningen.

Landvetter
Effekt för solcellsanläggningen är 1,5 kW

Figur nr 58: Års produktion av
s ol instrålningen i kWh/m2

Årsförbrukningen = 276000 kWh
Årsproduktion för solceller =
1,5 * 1000 = 1500 kWh år
Besparing i procent: (1500/276000) * 100 = 0,54 %
Alltså täcker solcellsproduktionen endast 0,54 % av hela årsförbrukningen.

Trelleborg
Effekt för solcellsanläggningen är 10 kW
Årsförbrukningen = 260000 kWh
Årsproduktion för solceller =
10 * 1025 = 10250 kWh år
Besparing i procent: (10250/260000) * 100 = 3,94 %
Alltså täcker solcellsproduktionen endast 3,94 % av hela årsförbrukningen.
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Södertälje
Effekt för solcellsanläggningen är 10 kW
Energiförbrukning för stationen är 380000 kWh/år
Årsproduktion för solceller =
10 * 950 = 9500 kWh/år (Stockholm)
Besparing i procent: (9500/380000) * 100 = 2,5 % av totala elförbrukningen
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5.6 Nyckelfärdiga solcellspaket
Denna studie har gjorts utifrån kontakt med företagen enligt nedan:
-

Norden Solar
Electrotec Energy
Sveasolar
Fortum
Swedensol
Sol-Eye

Studien är baserat på samma villkor som t.ex. effekt, area och solcellstyp mm för att kunna jämföra
företagen emellan. Effekten som har använts är 10 kW och det kräver en area på ungefär 65-70 m2
för kristallina solcellsmoduler på ett antal mellan 38-40 st.
Dessa solcellspaket finns i olika storlekar beroende på hur stor effekt man vill få ut av anläggningen.
Men detta system som har använts i denna studie har mestadels monterats på villor i Stockholm.
Däremot kan priset på dessa paket variera beroende på vart man bor, då fraktkostnaden som ingår i
materialen kan komma att stiga om det är en längre väg.

Installationspris
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Installationspris

Diagram 1: I installationspriset ingår kostnader för arbetet av montering samt elektriker .

Materialkostnad
200 000
150 000
100 000
50 000
0

Materialkostnad

Diagram 2: Under materialkostnader ingår priset av solcellsmoduler, växelriktare, material för
montering(sladdar, fästen mm.)
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Total kostnad
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

Norden
Solar

Electrotec
Energy

Sveasolar

Fortum

Swedenso
l

Sol-Eye

Material

125 990

128 200

118 125

140 000

112 900

143 300

Installation

26 000

24 000

50 625

50 000

36 000

62 000

Diagram 3: Visar den totala kostnaden för ett nyckelfärdigt solcellspaket med allt vad den innebär.

De flesta solcells moduler är importerade från antingen Kina eller Tyskland. Detta har gjort att
priserna på moduler i Sverige är väldigt beroende av det internationella priset på moduler i
marknaden. Det som kom att påverka modulpriserna sedan 2013 är EU:s avtal med Kina gällande
import av solcellsmoduler. Avtalet går ut på att man har godkänt ett minimipris på 0,56 Euro/W och
ett max på import av solcellsmoduler på 7 GW/år. Kommer man över max-gränsen kommer man att
betala höga summor av tullar. Detta avtal skulle ha pågått fram till slutet av 2015 och ännu väntas ett
besked om huruvida det ska se ut i framtiden, vilket beräknas ta upp till 15 månader. (88,89)

Standard modulpris

SEK/W

80

70 70

60

70 65
63

61

50
40

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0

Modulpris

19 14,2
9,7 8,15
≈8,15
2012

27

20

Diagram 4: Visar priset på en standard solcellsmodul i SEK/W. Inhämtad från Johan Lindahl (90)
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I diagrammet nedan har man utgått från pris per panel som ungefär ligger på 2000-3000 kr och
beroende på effekten har man kunnat räkna ut modulpris per Watt som redovisas nedan.

Modulpris

SEK/W

14
12
10
8
6
4
2
0

8,75

8,43

7,72

11,53
8,8
8

Modulpris

Diagram 5: I detta diagram visas modulpris som varje företag erbjuder.

Lönsamhetskalkyl
Utifrån de nyckelfärdiga solcellspaketen ovan har beräkningar av återbetalningstiden gjorts som
nedan redovisas i form av bilagor . Beräkningarna har gjorts med hjälp av nuvärde- och pay off
metoden. Det motsvarar även en LCC kalkyl med ett restvärde på noll då det inte går att uppskatta
pris på skrotning av solcellsmodulerna om 25 år. (91)
Med nuvärdemetoden har en kalkylränta på 5 %/år använts, vilket uppskattas som ett rimligt
avkastningskrav under maj månad 2016. Dessutom har förväntat energiprishöjning satts på 5 %/år
eftersom diagrammet nedan visar att under tiden mellan 1996-2011 har priset ökat ungefär den
procentuella andelen och till och med mer. Elpriset som använts här, är ett aktuellt energipris i
Stockholms län. (91)

Öre/kWh

Elprisutvecklingen

100
80
60
40

Elprisutvecklingen

20
0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Diagram 6: Detta diagram beskriver elprisutvecklingen inhämtad från statiska centralbyrån och är baserad på
tiden mellan 1996-2012 med utgångspunkt av en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh.(92)
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Efter att ha räknat ut inkomsten per år med hjälp av nuvärdesmetoden har värdena förts över till
programmet Microsoft Excel för att beräkna återbetalningstiden. Nedan, i diagrammet, visas resultat
kring återbetalningstid som räknades ut med hjälp av pay off metoden. Uträkningen gick till genom
att man summerade inkomsterna år efter år tills summan täckte brutto/nettoinvesteringen. Då kan
man säga att man har fått en återbetalningstid.
Anledningen till att man räknat ut med och utan bidrag är för att visa skillnaden som kan uppstå om
man söker bidraget. Förutom det så skiljer sig bidragen åt för privat personer samt företag.
18

Återbetalningstid (År)

16

14
Electrotec Energy

12

Fortum

10

Norden solar

8
6

13

Sol - Eye
11

4

10

Sveasolar
SwedenSol

2

0
Utan bidrag

med 20% bidrag

med 30 % bidrag

Diagram 7: Detta diagram visar återbetalningstiden med och utan bidrag för de olika nyckelfärdiga
solcellspaketen som företagen erbjuder.
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6 Analys och resultat
Denna undersökning visar att installerad solcellskapacitet i Sverige har ökat enormt jämfört med
tidigare år. Detta med anledning av det betydligt lägre priset på solcellsmoduler som i kombination
med alla ekonomiska bidrag som bidrar till en minskning av investeringskostnader. Detta kan
upplevas väldigt positivt eftersom man får en stor nyttjandegrad av solen, vår renaste energikälla
istället för att miljöhotet ännu mer ska stiga i Sverige.
I kapitel 4.6 ovan redovisas olika priser för en solcellsmodul som utgår från det de olika företagen
erbjuder. Resultatet av denna undersökning visar att priset skiljer sig lite mellan de olika företagen.
Detta eftersom företagen har valt att satsa på solcellsmoduler med ol ika effekter samt solcellstyper,
vilket kan variera i pris. Men i stort sett är modulpriset jämförbart med standardpriset som då är
beroende av det internationella priset av solcellsmoduler i marknaden.
Utifrån val av solcellstyp kommer elproduktionen att påverkas beroende på verkningsgraden. Studien
ovan har visat att de flesta företagen väljer att använda sig av kristallinsolceller av typerna, mono och
polykristallina. Enligt forskare, David Larsson som intervjuats är det uppenbart eftersom
kristallinsolceller har en betydligt högre verkningsgrad än resterande solcellstyper som t.ex.
tunnfilmssolceller till en kostnadseffektiv pris. Det instämmer även en annan forskare, Lars Andren
med. Däremot anser han också att det viktiga inte är verkningsgraden, för att i Sverige har vi gott om
utrymme att applicera solceller på. Detta betyder att om man använder sig av en solcellstyp som har
en 2 % lägre verkningsgrad kan man i stort sätt endast öka arean med 2 % för att få samma
elproduktion.
Under de senaste åren, sedan 2013 har EU avtalet med kina gällande import av solceller påverkat
den Europeiska solcellsmarknaden. Påverkandet har lett till en mindre prissänkning vilket är
uppenbart eftersom man satt gräns för import av solceller som begränsar växandet av den
Europeiska marknaden. Utöver begränsningen har man även satt ett minimumpris som ligger på 0,53
Euro/W endast för den Europeiska marknaden, för att skapa en begränsning för sänkning av framtida
modulpriset. Detta eftersom solcellsleverantörer i Europeiska länder, som t.ex. Tyskland ska ha en
chans att konkurrera med det låga priset som Kina kan erbjuda. Vilket resulterar i att de flesta
solcellstillverkarna i Europa tvingas stänga eftersom intäkterna inte täcker kostnaderna. Därför kan
resultatet ses som att det är rimliga nivåer som modulpriset ligger på idag jämfört med
standardmodulen. Men det kan bli mycket lägre siffror om EU avtalet hävs eller ändras.
I materialkostnaden som studerats i projekteringen upptar solcellsmoduler upp till 65-70% av
kostnaderna. Förutom priset av solcellsmoduler anses variationen i pris mellan materialkostnaderna
som företagen erbjuder vara på grund av typ av monteringssystem, växelriktarens verkningsgrad
samt kvalitet. Eftersom monteringssystem är varierande i material beroende på typ av tak kommer
det totala priset att påverkas. Detta även på grund av att installationskostnaderna är beroende av
monteringssystem och typ av tak. I princip är variationen mellan installationskostnaderna mycket
större procentuellt än materialkostnader. Anledning är att monteringen för de olika
monteringssystem kan kräva olika långa tider, vilket inkluderar timmar för installatörer samt
elektriker som avgör slutsumma.
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Valet av färdiga solcellspaket tycks vara mycket uppskattad. Detta eftersom man får en färdig
anläggning till ett betydligt bra pris utan att ens behöva anstränga sig. Priset skulle kunna ha sett
annorlunda ut om man väljer att köpa in de olika delarna och själva bygga ett paket. Detta eftersom
företagen erbjuder en rabatt i takt med att man har valt att inhandla allt hos dem. Förutom priset
vinner man själv på att inte lägga ner tid för att ta reda på vad som är bäst att använda. Eftersom alla
delar är anknutna till varandra i en solcellanläggning är det därför viktigt att tillexempel valet av
växelriktare stämmer in med effekten som ska produceras, samt att den placeras i rätt miljö(inte allt
för varm miljö) för att få den långa livslängden som gäller. En annan sak gällande kabeldragningar
samt ledningar som är komplicerade att utföra på egen hand är det viktigt att det utförs av en
utbildad elektriker för att ingen risk ska uppstå på personen som själv väljer att montera det.
Utöver det monteras anläggningen oftast av en certifierad installatör som med säkerhet vet hur
monteringen ska gå till för att hålla hela livslängden. Förutom alla garantier som erbjuds för
anläggningen samt materialen. Kunniga personer inom solceller kan absolut montera sina egna
anläggningar till ett billigare pris, detta på grund av den kunskapen de har. Däremot anses dessa
personer vara en minoritet av befolkningen då solceller fortfarande räknas som ganska nytt i
samhället.
Enligt Johan Ohnell, ordföranden på solkompaniet anser att det av den orsaken viktigt att först vända
sig till Energimyndigheten, som i framtiden planerar att bygga en kunskapsplattform för just solel för
att upplysa om vad som gäller. Detta anses väldigt bra eftersom en solcellsanläggning inte bara går ut
på montering samt material utan även alla dessa faktorer som kan påverka.
Flera forskare har under intervjuer påpekat att den stora tyngdpunkten gällande faktorer ligger på
riktning, lutning samt skuggning. Däremot finns det fler faktorer som också har en påverkan och som
har koppling till faktorerna ovan. Gällande riktning är de flesta forskare eniga om att målet är
söderläge för att uppnå toppeffekt. Det går även att montera på resterande riktningar men enligt
studier visar det att den stora solinstrålningen är på söderläge. Utöver riktningen bör lutningen ligga
inom 35-45 ⁰ för att samspelet mellan riktning och lutning ska funka och endast då uppnås
toppeffekten. Om man däremot har ett tak som är platt, bör en ställning läggas på rätt lutning för att
uppnå toppeffekt.
Anledningen bakom lutningen är att förutom solinstrålningen även minimera påverkan på
anläggningen av andra faktorer som t.ex. snö. Det är viktigt att monteringen görs i rätt lutning för att
det inte ska bildas snölager och på så sätt täcka solpanelen. Eftersom solpanelen kan slås ut vid det
laget och då förlorar man både effekt och även kostnader för att byta ut den. För att nyttja
situationen på bästa sätt, bör man endast få till sig fördelarna med snön som innebär att snön rengör
solceller som i sin tur leder till ökning av effektiviteten. Detta uppnås endast då lutningen är enligt
kravet.
En annan faktor som spelar en stor roll för effektiviteten är skugga. Skuggor i form av träd, byggnader
samt flaggstång kan utöver minskning av systemeffektiviteten även minska energiupptagning med
upp till 50 %. Hänsyn till detta måste följaktligen tas vid planering av en solcellsanläggning för att
beräkna hur stor påverkan det kan innebära och om man kan hitta en annan lösning till problemet.
Möjligtvis är det enklare för nyproduktion att från början innan byggstart ta hänsyn till
solcellsanläggningen. Jämfört med en befintlig byggnad är det svårare att kunna hitta en lösning då
det inte är rimligt att flytta på hela byggnaden för att minska påverkan av faktorerna. Det kan vara
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ett problem i framtiden för nyproduktion också om det byggs en skugga efter några år av byggandet.
Det går liksom inte att säkerställa dessa faktorer men man bör ta hänsyn för att göra sitt bästa för att
undvika dem.
Det finns till exempel andra faktorer som förhindrar solljus men som är enklare att hantera. Dessa
faktorer är nedsmutsningar som löv, damm och fågelspill. Till skillnad från träd och byggnader går
dessa skuggningar att ta bort ganska omgående och då återgår solpanelen till ursprunglig funktion
medan det krävs mer arbete om det ens är möjligt att ändra på träd/byggnader. Dessa faktorer är
därför inget man kan ta hänsyn till vid planering utan det ingår i form av underhåll. Gällande
underhåll behöver hela solcellsanläggningen i princip ingenting eftersom den inte består av rörliga
komponenter utan håller de åren som den är avsedd att klara av. Den är avsedd att hålla i cirka 20-30
år men effektintagning kan påverkas beroende på faktorer som tagits upp ovan. Trots det har man
enligt Bengt Danielsson som jobbar med solceller på Delab Glava, tagit reda på att det finns solceller
som är monterade sedan 1972-73 och som fortfarande är i funktion Alltså handlar det om en tid på
mycket mer än 30 år, men kring detta finns inte så stor forskning eftersom det är ganska nytt.
Prestandan för solcellsmoduler beror på temperaturen som bildas hos modulerna samt även
omgivningslufttemperaturen. Ju varmare modulen blir, desto mindre blir effektiviteten. I själva
verket blir moduler kraftigt uppvärmda på grund av solstrålningen. I jämförelse mellan gröna- och
vanliga varma tak innebär försämringen oerhört mycket mer på vanliga tak. Men om vanliga tak
kombineras med ett sedumtak, kommer solcellspanelerna att prestera bättre. Eftersom gröna tak
bidrar med kyleffekt som har i funktion att avdunsta anläggningslager kommer således den
omgivande lufttemperaturen att bli svalare och därmed ökar solcellers elproduktion.
Utifrån elproduktionen har beräkningar för framtagning av besparing gjort på OKQ8s stationer som
ovan är beskrivna. Utifrån beräkningarna som redovisas i procentandel av hur stor andel av
solcellsbesparing täcker stationernas elförbrukning. Det har även visats att det är en markant skillnad
på de installerade solcellsanläggningarna på stationerna i Häggvik och Landvetter, i jämförelse med
Trelleborg. Solcellerna på Häggvik och Landvetter täcker ungefär 0,5 procent av den totala
elförbrukningen till skillnad från Trelleborg där solcellerna täcker uppe mot 4 % av elförbrukning en.
Detta kan bero på att priserna för solcellsmoduler har blivit billigare och därför vill OKQ8 installera
mer solcellskapacitet i deras hållbara stationer.
Om man utgår från att OKQ8 Södertälje beslutar att installera ett av de nyckelfärdiga solcellspaketen
som ovan förklaras, innebär det att solcellernas årsproduktion motsvarar 10 000 KW. Detta skulle då
innebära att OKQ8 Södertälje skulle få en besparing på 2,5 % av den totala elförbrukningen. I
jämförelse med Trelleborg som också har en solcellsanläggning med en årsproduktion på 10 000KW
anses besparingen för OKQ8 som rimlig. Detta eftersom årsförbrukningen på Trelleborg är betydligt
mindre än Södertälje. Till detta finns flera förklaringar, dels att Trelleborg är en nybyggnation med
hållbara och isolerande material jämfört med Södertälje som är äldre. En annan förklaring är att
arean kan variera vilket påverkar elförbrukningen. Gällande besparingen kan resultatet påverkas av
vart solcellsanläggningen är belägen, alltså inom vilket område. Detta eftersom soltimmarna varierar
mellan olika städer och om solcellsanläggningen inte är placerad i rätt läge, lutning samt minimal
skuggning kommer årsproduktionen inte upp till alla soltimmar.
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Utifrån de färdiga paketen som diskuterades ovan har man sedan baserande på solcellernas livslängd
kunnat räkna ut återbetalningstiden genom två olika kalkyler. Dessa kalkyler har visat att det utöver
bra för miljö även är lönsamt att bygga solcellsanläggningar. Återbetalningstiden ligger på minst 10 år
och maximalt 16 år utan bidrag vilket ändå innebär att på ungefär mindre än halva livslängden är
anläggningen betald vilket absolut ses som en lönsam affär. Samt för att få en bättre affär ska man
använda sig av bidragen som finns tillgängliga för att minska återbetalningstiden. Utifrån
diagrammen ovan så minskar återbetalningstiden på 1-2 år för privata personer som får ett bidrag på
20 % och 2-3 år för företag som får ett bidrag på 30 %. Detta jämfört med återbetalningstiden som
tagits fram utan något bidrag.
Utöver att återbetalningstiden är på mindre än halva livslängden som då antogs vara 25 år ser man
från företaget Delab Glavas erfarenheter att solceller kan hålla mycket mer än den livslängden som
är given. Detta gör solceller till en mycket vinnande affär som resulterar i att man under mer än 15 år
kan få gratis el till den effekt man valt att installera.
Trots det lönsamma resultatet som studien visar, väcks ständigt nya tankar kring andra stora
påverkande faktorer på lönsamhet vad gäller elförbrukningen. Det anses inte vara tillräckligt för en
solcellsinvesterare att endast fokusera på solcellsanläggning. Kombinationen av lönsamheten ökar
när investeraren ser en helhetsbild på byggnadens elförbrukning med fokus på energibesparing
utifrån flera aspekter. Exempelvis är elen som en solcellsanläggning producerar inte lika lönsamt om
det finns apparater som har hög elförbrukning. Utöver apparater kan det byggnadstekniska som
exempelvis isolerande material/fönster även påverka byggnadens förbrukning. Av den orsaken är det
nödvändigt att titta på vilka lösningar som kan finnas för en minskad elförbrukning samtidigt som
tanken kring installation av en solcellsanläggning finns.
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7 Slutsats:
Resultatet från studien ovan visar att OKQ8 har goda möjligheter till att påbörja byggandet av
solcellsanläggningar på befintliga stationer. Eftersom återbetalningstiden i dagsläget ligger på mindre
än halva solcellens livslängd vilket anses som en väldigt lönsam affär. Det finns däremot en
förbättringsmöjlighet genom att använda sig av bidragen som finns och som ytterligare minskar
återbetalningstiden. Användningen av solenergi på befintliga stationerna bidrar till ett gott
samarbete med regeringen för att minska utsläpp av växthusgaser för ett hållbart samhälle.
Om man utgår från diagrammet om elprisutvecklingen framgår det att elpriset inom ett intervall på
25 år stiger med ungefär 5 %. Samtidigt som genom standard modulpris diagrammet framgår en stor
sjunkning i pris inom de senaste 12 åren. Vilket vidare studerades i kalkyler som resulterade i vinst.
Det krävs dock att taket på befintliga stationer klara av anläggningen som ska hålla i ungefär 25-30 år.
I vilket fall rekommenderas att en konstruktör undersöker taket innan en solcellsanläggning planeras.
Detta eftersom kostnaderna kan öka betydligt mycket om taket inte håller efter några år av
montering av anläggningen. I detta fall resulterar anläggningen inte i vinst som kalkylerna ovan
redovisar eftersom stora kostnader kan uppkomma och kan innebära förlorad tid.
Utifrån undersökningen kring montering av solcellsanläggningar på olika taktyper är
rekommendationen att undersöka om infästningsmetoden med ballast, alltså utan håltagning är
möjlig. Detta för att undvika eventuella skador/håltagningar i taket av exempelvis stativen.
Nackdelen med solcellsanläggningar är deras stora påverkan från omkringliggande faktorer. Det
innebär att för att få en full fungerande solcellsanläggning bör hänsyn tas till ovan nämnda faktorer
varav lutning, placering och skuggning. Eftersom effekten av dessa faktorer minskar verkningsgraden
hos solcellspanelerna innebär det en reducerad elproduktion.
Denna studie gynnar även andra byggnader som vill satsa på solceller. Det är lönsamt för samtliga
eftersom alla har rätt till bidrag och utifrån beräkningar blir återbetalningstiden kortare med bidrag.
Förutom det har man kommit fram till att i princip alla tak klarar av vikten av en solcellsanläggning
vilket innebär att det inte krävs extra kostnader om taket redan är av bra material. Dessutom ökar
värdet på en byggnad som redan har en solcellsanläggning vilket skulle kunna vara en tänkbar lösning
för egen bostad.
Med utgångspunkt från denna undersökning kan solcellsanläggning på en befintlig OKQ8 station
resultera i många års besparingar på både ekonomi och miljö utifrån vår viktigaste energikälla, solen.

7.1 Rekommendationer
Nedanstående rekommendationer är en målsättning samt baserat på vår studie för att ge ett förslag
till solcellsanläggning för en befintlig station i Södertälje.
Vi har kommit fram till att nyckelfärdigt solcellssystem med kristallint solcellsmoduler, är mer
kostnadseffektivt jämfört med att köpa separata delar. Färdiga solcellspaket tillsammans med
statliga bidrag, trotts att det är lång kö till att få pengarna, ger till resultat en markant skillnad med
kortare återbetalningstider. Man kan inte göra egna speciella lösningar till infästnings system och
därför är det bra att använda nyckelfärdiga solcellspaket. (David Larsson, forskare)
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Taket täcks med en elastisk duk och förslagsvis för infästningssystem monteras solcellerna på en
varmförzinkad smideskonstruktion som fästs in via takstolarna. Det bör beräknas så att
takkonstruktionen håller för framför allt vindlasterna. (Stefan Tibblin, Avdelningschef Installation)
Takkonstruktion består av betong takstolar, plåt och mineralull vilket är en ganska motståndskraftig
konstruktion. En konstruktör bör granska om taket håller i längden, med tanke på vikten av ett antal
solcellsmoduler med själva smideskonstruktionens vikt. Varje solcellsmodul väger ungefär 18 kg och
själva vikten för konstruktionen kanske inte är försumbar, men den är nog liten i förhållande till
vindlasten.
Taket har en ungefärlig lutning på 5 grader, men det är en fördel rent estetiskt om solcellsmodulerna
kan monteras horisontellt, men det går att justera när man tillverkar själva smideskonstruktionen.
Man ska även beakta så att genomföringar mellan smideskonstruktionen blir tätade. Det behövs
även genomföring för kablage mellan solcellsmoduler och växelriktare. (Stefan Tibblin,
Avdelningschef Installation).
Om man inte vill förstöra taket med det ovan givna förslaget på infästningssystem, kan man på platta
tak med duk använda ballast utan infästning och således krävs ingen håltagning (David Larsson,
forskare). Nackdelen med systemet är att ballast är ett tungt material samt kan bli ganska svårt vid
snöskottning på tak.
Runt om stationen finns det inga höga skuggningar vilket medför att installationen av solceller passar
stationens tak avsevärt. Solcellsmodulerna riktas i möjligaste mån mot söder och med 40-45 graders
lutning.
Om konstruktören anser att taket inte håller upp till 30 år (Solcellers livslängd) och behöver
renoveras, rekommenderar vi att använda takintegrerade solcellssystem. Enligt forskare som vi har
intervjuat, Lars Andrén, ska solceller ha en sekundär funktion som täckmaterial vilket ersätter vanliga
byggmaterial på taket eller fasad. Detta system används vid renovering eller nyproduktion och
fördelen med det systemet är att det är mer lönsamt och sparar monteringstid. Det som däremot är
negativt, är att de har låg verkningsgrad. Det finns olika typer av taki ntegrerade solcellssystem som
exempelvis de flexibla moduler av amorft kisel tunnfilmsolceller, vilket till ämpas på alla typer av
plåttak.
För en ytterligare förtjänst i solcellsinvestering, rekommenderas djupa analyser av alla påverkande
faktorer till elförbrukningen. Exempelvis kan gamla kylar med hög elförbrukning bytas ut mot mer
energisnåla, lampor kan bytas ut mot LED lampor som drar mycket mindre el. Ett annat förslag skulle
kunna vara utbyte av fönster till mer isolerande för ett bättre inomhusklimat som samtidigt bidrar till
minskad elförbrukning.

7.2 Framtida studier:
-

Hur man kan försörja en större del av husets energibehov samt öka den ekonomis ka
besparingen genom att studera samarbetet mellan solceller och solfångare.

56

-

Utföra en undersökning för att jämföra kostnadskonsekvenserna gällande infästning av
byggnadsapplicerande samt byggnadsintegrerade solceller.

-

Utföra en studie liknande detta kring solfångare för att öka förståelse av tillämpningen.
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