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1. Förord

I Europa blir det allt vanligare att solceller monteras på hustak för att få mer miljövänlig och 
billigare el. Eftersom det inte finns mycket sol under vinterhalvåret, måste det finnas ett sätt 
att få el genom att köpa el från en elleverantör. I några av Europas länder har de lag på att 
man kan sälja och köpa el för samma pris och på så sätt lönar det sig att ha solceller. I Sverige 
har det varit fritt för elleverantörer att ta betalt för att mäta och att sätta ett högre pris på elen 
än vad den säljs tillbaka för. Detta gör det ofta problematiskt för en kund med solceller på 
taket att få lönsamhet.
Detta fördröjer utvecklingen av solceller som idag mest finns på offentliga byggnader.

Detta examensarbete har fått information och data från ett företag som heter KLT Elteknik i 
Kalmar, ett företag som sysslar med Automation, El, Installationsteknik, Process och 
Mekanik.
Företaget har fem kontor idag, i Växjö, Kristianstad, Högsby, Kalmar och Olofström.
KLT har totalt ca 30 anställda. I Kalmar har firman inriktat sig på projektledning, 
kostnadskalkyler och projektering inom el och data.

Mönsterås kommunhus har gett information och data om sin solcellsanläggning och dessa 
uppgifter om Mönsterås kommunhus solcellssystem har använts i detta examensarbete.
Kalmar kommun har även intervjuats om hur man tänker underlätta användningen av 
solcellsenergi.
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2. Sammanfattning

Solcellsteknik med nätanslutning är relativt nytt i Sverige och lagarna är oklara vad gäller 
anläggningar på bostadshus villor och offentliga hus. I analysen redovisas den ekonomiska 
aspekten av producerad solcellsel och konsumtionen av denna. 

Solcellsanläggningen på kommunhuset i Mönsterås har studerats, varvid följande 
resultat har framkommit: från de installerade solcellerna (210 kvm), får man 10 % av den 
totala energiförbrukningen i byggnaden. Kostnaden för solcellerna och installationen av dem 
är subventionerade av staten med 70 %. För den resterande kostnaden skulle solcellerna vara i 
bruk i 24 år för att täcka kostnaden. 

Produktionen och förbrukningen i kommunhuset i Mönsterås har jämförts med två 
solcellsanläggningar i Malmö och Göteborg (hur stor del av den el som förbrukats av Malmö 
kårhus och av äldreboendet i Göteborg har utgjorts av el från solcellsanläggningarna).
Det visade sig att även Malmös och Göteborgs solceller, stod för cirka 10 % av deras totala 
energiförbrukning, vilket visar att den teoretiska beräkningen av Mönsterås solceller stämmer.

Lennart Söders förslag om nya bestämmelser är till för att utveckla och stödja 
utbyggnaden av nya förnybara källor. Det har visat sig att det är för stor skillnad mellan stora 
(större än 1500 kW)och små (max 1500 kW) anläggningars kostnader för anslutning och 
elöverföring till nätbolag. 

Elbolagens höga kostnader för elmätning, som krävs för elcertifikat har gjort att 
många valt att inte skaffa dessa elcertifikat. Elcertifikaten är till för att stödja utvecklingen av 
förnybara energianläggningar.
Därför har Söder även gett föreslag till ett skäligt sätt att läsa av sin egen mätare enklare.

Lennart Söder föreslår att avgiften för de små anläggningarna ska vara 3öre/kWh plus 
en fast kostnad för mätning, beräkning och rapportering av nätkoncessionshavarens nät under 
max. 10 år från produktionsstart. Från 2015 betalar alla full årlig nätavgift. Anläggningar med 
max 63 amperes säkringsnivå och som är anslutna till lågspänningsnät ska inte behöva 
rapportera timvis utan månadsvis. De ska dessutom själva kunna göra mätning och 
rapportering för elcertifikat.
  De lagar som diskuteras i denna analys är 4 § (2003:113) som handlar om ändring i 
elcertifikat och ellag (4 kap. 10 § 1997:857). 

Lönsamheten av en investering i en solcellsanläggning är beroende av tre faktorer; elpriset på 
elmarknaden, solcellernas pris på marknaden och bestämmelserna om mätningskostnaden av 
förnybar energi. leder Det kan inte bli lönsamt förrän elpriset har stigit och solcellsystemen 
har sjunkit i pris, så att de ligger i samma prisklass som inköp av el från ett elbolag.
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4. Problemformulering och Inledning

4.1. Problemformulering
  
Den utredning som här ska göras gäller kommunhuset i Mönsterås med 210 kvm solceller.
De områden som ska beskrivas och analyseras är:

• Installation och teknisk uppbyggnad av solcellsanläggningen.
• Ekonomisk kalkyl, jämförd med andra liknande anläggningar.
• Eventuell betydelse av Lennart Söders nya bestämmelser och föreskrifter vad gäller 

energidebitering.

6



Miguel Lund Sidan 7 2010-04-06

4.1.1.Historisk bakgrund

Den franske vetenskapsmannen Edmund Becquerel (1820-1891) studerade solspektrum och 
fosforescens och upptäckte det som kallas Becquereleffekten.
Upptäckten av hur man kunde omvandla solinstrålning till elektricitet blev startskottet för 
solcellstekniken. 

Den första kiselsolcellen upptäcktes av en slump 1940 av Russel Ohl, forskare vid Bells 
Telefonlaboratorier i New Jersey. När denne lyste på en bit kisel som han höll på att studera, 
hoppade visaren på en voltmeter upp till ett relativt högt värde.
Han upptäckte då med sina kollegor att det fanns olika egenskaper på kiselns olika ytor, de så 
kallade positiva (p-ledande) och negativa (n-ledande). Idag vet vi att det finns olika mängder 
av bor och fosfor på de olika ytorna.

1954 effektiviserades kiselsolcellen av William Shockley, John Bardeen och Walter Brattain 
som belönades med Nobelpriset för transistorn. Detta ledde till ett genombrott för 
elektroniken. Vid slutet av decenniet kunde solceller omvandla omkring 14 procent av 
solinstrålningen till elenergi. Det var dock inte förrän rymdkapplöpningen mellan 
supermakterna hade inletts, som det började etableras en industri för solceller. 1958 gjordes 
en radiosändare som fick sin energi från en solcellsmodul. Denna användes på en amerikansk 
satellit ”Vanguard I” fler och fler system började använda satelliter och flera satelliter 
skickades upp där solceller användes.

På 60-talet började man sända radio och tv till andra sidan jordklotet med hjälp av 
relästationer på satelliterna. Rymdindustrin började använda solceller för olika ändamål.
Senare kom mobilkommunikationen att medföra att fler satelliter skickas upp. Detta har lett 
till att solcellsteknikens marknad är säkrad.

Genom bristen på olja i början av 1970 talet började man söka efter alternativ till oljan, 
Mellanöstern hade stoppat försäljningen av olja, vilket ledde till att man försökte få fram 
billigare solceller än de som fanns på rymdfärjorna. Detta ledde till en betydande sänkning av 
kostnaden. Den nya kiselbricksbaserade tekniken och tunnfilmstekniken blev de mest 
lönsamma.

Jimmy Carter som blev president i USA 1976, satsade på solcellstekniken, Carter utvecklade 
ett program för solceller genom att ge bidrag till forskning om hur man kan utnyttja solen som 
energikälla. Efterforskningen av billigare moduler visade att kiselbrickor i moduler hade lägst 
kostnader. Denna upptäckt var viktig för utvecklingen av solceller.
Genom detta projekt grundades den första lilla industrin för solceller som kunde försörja den 
första inledande marknaden med högkvalitativa produkter.
Marknaden för denna industri var främst statliga demonstrationsprojekt som visade på 
framtida möjligheter för solenergi.

Jimmy Carters avgång som president stoppade solcellsteknikens utveckling, Ronald Reagan, 
den följande presidenten, var helt emot Carters forskning för förnybar energi. Istället satsade 
Reagan på försvaret och skapade ett paraply för inkommande missiler, idag kallat ”stjärnornas 
krig”. Förstklassiga forskare tvingades byta inriktning helt och hållet. Andra länder följde 
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efter och solcellstekniken och forskningen inom förnybar energi försvann helt ända tills 
Tjernobyls kärnkraftverk i Ryssland havererade.

Kärnkraften är en energikälla som genererat mycket elektrisk energi. Detta har varit positivt 
så länge de konstruerats, drivits och underhållits på ett säkert sätt och ingen framställning av 
kärnvapen gjorts samt under förutsättning att man söker lämpliga förvaringssätt för avfallet 
som har en radioaktiv strålning i mer än 10 000 år.

Genom olyckan i Tjernobyl 1986, förändrades världens syn på kärnkraftverk., speciellt i 
Europa. De katastrofala följderna av olyckan var inte bara vid olycksplatsen utan långt uppe i 
norr, där både djur och grödor hade hotats av det enorma radioaktiva molnet. Olyckan ökade 
motståndet mot användningen av kärnkraft.  Forskningen började åter inledas till en mer 
harmlöss produktion av elektricitet.

Danmark och Tyskland började tidigt utveckla vindkraftverk. Sex procent av Danmarks 
elektricitet utgjordes av vindkraft 1998, vilket är på en god bit på väg mot målet 25%.

Det finns en oro för kärnkraftsutvecklingen inom det millitära, t.ex. kärnvapenprogram, men 
också för att fattiga länder inte har råd att underhålla sina kärnkraftverk. Ett kärnkraftverk kan 
även drabbas av smuggling av kärnbränsle vilket har rapporterats i vissa länder. 
Kärnkraftreaktorer kommer troligen alltid att utgöra problem i framtiden.

Världens behov av energi är stort och vi har använt oss av fossila bränslen länge, men miljön 
har drabbats hårt av de fossila utsläppen. Konsekvenserna av surt regn och petrokemisk smog, 
är dyra för samhället. Denna användning av fossilt bränsle och stora koldioxidutsläpp har gett 
en ökad yttemperatur på jorden, en grads höjning det senaste seklet. Somrarna efter 1997 var 
bland de varmaste genom tiderna och det finns troligen ett samband mellan våra 
koldioxidutsläpp och den ökande temperaturen på jorden. Skulle denna ökning av koldioxid 
fortsätta, innebär det en ökning på ytterliga två grader av yttemperaturen till 2050. Det skulle 
medföra stora klimatförändringar, havsnivån skulle stiga på grund av att polarisarna börjar 
smälta. Även andra delar av världen skulle få översvämningar och extrema klimathändelser 
skulle öka i frekvens. Efter dessa larmrapporter bestämde man att åstadkomma förändring och 
1997 kom Kyotoöverenskommelsen till.
Man kom överens om att minskat utsläpp av växthusgas fram till 2010, vilket krävde en 
drastisk förändring i energianvändningen. I denna energisparande utveckling får 
solcellstekniken stor betydelse. Olika projekt har startats och i t.ex. Burgdorf i Schweiz har 
man främjat användningen av solenergi . Lösningen var att samhällsmedborgarna skulle 
engageras i miljöfrågan. Man skulle kunna välja att betala lite mer för elektricitet som 
genereras på ett miljömässigt sätt.

Skattebaserade system där medborgarna kan rösta fram hur de vill stödja kan ge en ökad 
användning av förnybar energi.  Med ett tillägg på en procent på elräkningen så går denna 
extra intäkt till betalning av förnybara källor.
Detta system fungerar bäst då kraftbolagen är kommunala och lokala politiker kan driva på 
projektet. Skattebaserade system är väldigt vanliga i t.ex. Tyskland och 1997 stod det för 30 
procent av installerade solcellsdriva produkter i västra Tyskland. Med systemet ”Grön el” 
betalar varje individuell brukare, som vill ha förnybar energi, ett överpris som garanterar att 
elen kommer från en producent av förnybar energi.

8
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I Zürich startades ett projekt som kallades ”solbörsen”. Denna speciella marknad uppkom för 
att stödja solcellsgenerad elektricitet. Den fungerar så att de kommunala kraftbolagen tar in de 
billigaste anbuden från den privata solcellsgenererade elkraftbolagen. På detta sätt väljer man 
ut de mest fördelaktiga leverantörerna från förnybara källor.

På grund av oljekrisen växte solcellsindustrin under 1980 talet och solcellsmodulerna har 
standardiserats för 
industrin.
Från 1997 har 
tillverkningen av solceller 
vuxit med 20 – 40 procent i 
världen.
Även den privata 
bostadsmarknaden har 
börjat använda solceller.
figur 1 visar en rätlinjigt
graf på hur priset för 
solceller har sjunkit i dollar 
per produkt (antal watt per 
produkt) och antal sålda 
produkter räknat i antal 
MW.

9

Figur 1: Försäljningspris i medel tal kontra såld produkt
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5. Solen och dess instrålning

Solen består av kärnprocesser av olika slag t.ex. fusionsprocesser. Processen utsänder stora 
energimängder av strålning, vars effekt är (3,8∙1026 W). För att få ett grepp om denna summa 
så använder hela jordens befolkning en effekt av (7∙1012 W) och hela Sverige använder (50∙109 

W) av fossila bränslen, vattenkraft och kärnenergi.

Effekten som strålningen utgör mot jorden är 1,35 kW/m2, men endast 60 procent (i medeltal) 
når jordens och endast 0,8 kW/m2 når jord ytan på grund av lutningen.  Intensiteten av 
strålningen varierar med lutningen.

 På grund av den låga verkningsgraden på solceller behövs det en stor area av solceller för att 
utnyttja solens energi. Idag är dessa solceller för dyra att köpa, men efter installationen är ju 
solenergin gratis. Själva solenergin och solinstrålningen i Sverige varierar men i södra delen 
är instrålningen 1000kWh/m2 per år. Man brukar oftast räkna med att det minskar till 
800kWh/m2 i norr.

• “Solintensiteten mot en yta beror – som vi tidigare sett - på ytans lutning
Vid små lutningar (nära horisontella ytor) är inverkan av lutningen relativt 
liten.

   Till och med norrställda ytor får en viss instrålning.”  1

• ”Södervända ytor är i allmänhet bäst, men även ytor som vetter mot väst och 
ost har goda instrålningsdata.”  2

Även atmosfären kan påverka solenergin på mycket olika sätt beroende på var man befinner 
sig på jorden. 

Figur 2: Atmosfärens påverkan av solinstrålning

10
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Men man kan generellt säga att vid molnig väderlek gäller att:

• ”molnen reflekterar ca 40 % (upp till 60 % kan reflekteras)”   8

• ”molnen, vattenånga, iskristaller m.m. absorberar ca 10 % 
   (upp till 20 % kan förekomma)”   8

• ”molnen strålar den del av den absorberande energin till jordytan.
  Denna del är mellan 0 och 50 % ”  8

Vid klar väderlek gäller att:

• ”reflektionen från partiklar, vattendroppar och små iskristaller är ca 5 %”  9

• ”absorptionen av energi (i dammpartiklar, vatten m.m. )) är ca 15 %”   9

• ”marken och havet reflekterar mellan 0 och 65 %. Främst sker reflektionen vid 
världshaven, öknar samt is- och snö täckta ytor.”  9

     

Man kan fråga sig varför man har använt sig av ved och fossila bränslen för att få sin energi, 
när det finns så enorma energimängder som genom solens instrålning. De förnybara 
energikällor som används idag är vattenkraft och vindkraft. Både dessa härstammar från 
solinstrålningen genom vattenavdunstning och temperaturförändring.

Användningen av solens energi har inte varit prioriterad som energikälla, eftersom de fossila 
bränslena har varit enklare och billigare att använda. En av orsakerna till att den inte har 
använts mycket i Sverige är att solinstrålningens lutning (45 grader) mot jordytan gör 
intensiteten lägre. Intensiteten mot en yta vinkelrätt mot strålningen utanför atmosfären är: 
1,553kW/m2. 
Intensiteten på markytan är lägre. Denna minskning beror på väderleken och solhöjden.
I medeltal är infallet 60 % utanför atmosfären vilket man får fram vid markytan 0,8kW/m2.
Förlusterna i atmosfären är 40 %. Man kan därför säga att jorden tar upp 60 % av infallande 
strålning. Solspektrumet är fördelat i olika våglängdsområden. Den synliga strålningen och 
infraröda strålningen benämns värmestrålning. Strålningen från marken som är ca 20 grader, 
reflekteras bland annat av moln, vattenånga och gaser. Detta är som ett täcke (värmeisolering) 
över jorden.

11
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6. Solcellsteknik 

6.1. Kortfattad beskrivning av solcellens uppbyggnad

Solcellen bygger vanligtvis på att solljusets fotoner stimulerar elektroner i ett 
halvledarmaterial så att det skapas laddningsbärarpar av elektroner och hål.

En elektrisk energibarriär separerar dessa, vilket med verkar till att en del av den absorberade 
fotonenergin lagras som potentiell energi hos laddningsbärarna.
En elektrisk ström kan därför genereras i den yttre kretsen.

Figur 3: En solcell

Energibarriären består av en pn-övergång mellan t ex bordopad (p) och fosfordopad (n) kisel. 
Tjockleken kan vara omkring 2µm på barriären, som här beror på det fält, som härrör från 
fasta rymdladdningar i halvledarmaterialet. 
Finns ingen belysning är strömspännings- karakteristiken den samma som för en 
halvledardiod. Elektroner börjar lagras på n-sidan och hål på p-sidan så fort belysning sker. 
Detta ger en elektrisk spänning i diodens backriktning. 
Den maximala effekten för en solcell utgörs av produkten av att ström och spänning 
optimeras. Ett vanligt värde för kiselcellen är V = 500-600 mV, där kortslutningsströmmen 
kan uppgå till 30mA/cm^2 .

En viktig del är verkningsgraden av strålningen från solen som omvandlas i solcellen, 
vad solcellen maximalt kan generera när den belyses.
Man vill ha en så högverkningsgrad som möjligt och det finns olika sätt att påverka det men 
det finns alltid begränsningar t.ex. att fotoner, som har mindre energi än halvledarens 
bandgap, inte kan skapa elektronhål par.
Om fotonen har större energi än bandgapet absorberar den mer men omvandlar energin till 
värme vilket blir en energiförlust. Beroende på materialets egenskaper föreligger också en 
viss sannolikhet för rekombinationer av hål och elektroner.
Det optimala bandgapet anpassas till solens solspektrum vilket har maximal intensitet vid 
2,5eV. Det optimala bandgapet ligger mellan 1,2 – 1,4 eV.

Kisel har ett bandgap på 1,1 eV. Idealverkningsgrad graden på denna är 29 %.
Skillnaderna på solspektret ovanför och under jordatmosfären gör att man måste konstruera 
olika sorters solceller beroende på vad det ska användas till.

12
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6.2. Växelriktare

Mönsterås Kommunhus har använt sig av Danfoss växelriktare TripelLynx. Följande är en 
beskrivning på hur den fungerar och lite om hur den installeras.
Tillverkarens anvisningar för installation, uppstart och driftsättning ska följas för korrekt 
funktion

Installationen
Beskrivningarna i manualen ger maximal säkerhet. Omvandlaren har två olika spännings-
ingångar en från PV (photovoltaisk) och en till AC nätet. Se växelriktare på bilaga 2
Frånkoppling av omvandlaren
En solcellsanläggning, genererar alltid en likspänning, för säkerhets skull slås spänningen av 
på båda sidorna av AC nätanslutning och DC solcellsmodulerna (PV). Omvandlaren är 
avstängd under frånkoppling. Den måste vara helt spänningslös så att den inte är farlig. En 
frånkopplad omvandlare kan fortfarande vara spänningsförande, speciellt om den har varit 
inkopplad till moduler eller motsvarande där växelriktare behövts. För att säkerställa den bör 
man vänta minst 30 minuter eller göra den spänningslös med speciella verktyg.
  
Underhåll och modifikation
För underhåll och modifikation får endast godkända personer göra ingrepp och för att garantin 
ska gälla, ska underhållet eller modifikationen följa CE:es bestämmelser. Detta innebär att 
reservdelar inte får skaffas från annan leverantör utan de ska vara av samma fabrikat som 
omvandlaren. Man får aldrig ändra på omvandlarens parametrar utan att kontrollera med 
energileverantör och Danfoss.
 

Funktionella säkerhetsparametrar
Ändras parametrarna av obehörig person som inte har kunskap, kan omvandlarna skadas och 
även personskada kan ske. 

Installation
Välj plats för installationen med eftertanke. Man 
får inte sätta upp den i direkt sol. Se även till att 
det finns ventilation för att kyla ner rummet där 
omvandlaren står. Väggen som man installerar 
den på, ska kunna hålla för omvandlarens vikt 
och den ska även vara brandsäker. 
Rummet ska vara rent och inte innehålla 
partiklar av damm eller liknande som kan skada 
omvandlaren.

Omvandlaren måste ha ett visst avstånd till andra 
föremål för att garantera säkerheten.
Måtten som gäller är 400 mm från omvandlaren 
topp, 250 mm från sidorna på omvandlaren och 
620 mm från botten av omvandlaren.
.  För att undvika skador bör man se till att inte 
arbeta när man är statisktuppladdad, utan man bör vara jordad. 

För solcells inkoppling är det viktigt att komma ihåg att denna del inte kopplas till jord.

13

Figur 4: omvandlarens mått från objekt
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Mät den öppna kretsens spänning och kolla polariteten.
Mät upp spänningen för plus och minus terminalen. Se till att spänningen mellan 
plusterminalen och jord går ner mot noll. Om den inte gör det kolla upp vad som kan vara fel. 
Detta är på grund av att det inte finns spänning mellan jord och solcellsmodulerna. 
Solmodulerna ska vara helt flytande från jord så att inte spänning kan nå ut på nätet.
När inkoppling av solcellsmodulkablar sker, ska DC brytaren vara frånslagen efter som 
solcellsmodulerna genererar spänning. När installationen är klar kan DC kopplingen sättas i 
tillläge. Växelriktaren är skyddad mot backspänning.

Parallell/individuell konfiguration

För att senare kunna kontrollera information från växelriktaren krävs att man ställer in rätt 
datum. Se till att växelriktarens spänning är mindre än 48 V innan man fortsätter. 

För att konfigurera parallella växelriktare, ska man koppla samman dem parallellt i 
ingångarna.

6.3. Teknisk beskrivning av en solcellsanläggning

6.3.1. Sammanfattning och systembeskrivning

Mönsterås kommunhus är en av Kalmarläns solcellsanläggningar. Den är installerad under 
2008 med driftstart i december 2008. Det som behövs för uppbyggnaden av anläggningen är 
följande:

Komponenter Arbete
– Sollcellsmoduler – Modulerna sätts fast
– Växelriktare – Elinkoppling DC
– Mät och displayutrustning – AC inkoppling

– Provning och utcheckning

Sollcellsmodulerna är av modellen Sharp och är av monokristallintyp. Totalt finns 149 
moduler och de kan ge maximal effekt av 180W/modul (26,8 kWp ). Alla solcellsmoduler är 
ihopkopplade i strängar där en sträng har 24 moduler och 5 strängar har 25 moduler. 
Strängarna är seriekopplade, strängspänningen ligger normalt på 590 V DC (se bilaga 10).

I denna anläggning har man använt sig av växelriktare av modellen Danfoss Trippel 
Lynx som kommer beskrivas mer ingående senare. Man har använt sig av två 
trefasväxelriktare för att en så god fördelning som möjligt mellan faserna ska erhållas. I 
anläggningen ingår 3-fas elmätare med pulsutgång. Anläggningen är ansluten till en display 
som visar total energi dittills och aktuell effekt i trapphus samt ankomsthall.

Växelriktarna är inkopplade med var sin arbetsbrytare. Växelriktarna har en 
gruppcentral med huvudbrytare, gruppsäkringar för växelriktare, mätutrustning samt elmätare.
Anslutningen sker till en central med en 63A säkringsgrupp.

Modulerna sätts fast i taket med god ventilation. Modulerna är monterade på ett 
sekundärt profilsystem av aluminium. Taket lämnas orört under modulerna (se bilaga 9) .

Under elkopplingen DC (moduler) har det simulerats att modulerna har olika mycket 
bestrålning beroende av takets utformning och läge. Därför har man kopplat moduler med 
likartat instrålningsförlopp mot samma omvandlare.
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Varje modul har en bypassdiod för att kunna anpassas med avseende på ljus och 
temperatur. Den lämpliga spänningen är normalt 580-600 V. Modulerna är sammankopplade i 
seriella strängar för att uppnå nominell spänning men också för att ledningsförluster ska hållas 
under 1.5% För att inte åska eller andra HF (hög frekvens) fenomen ska orsaka överspänning 
har man satt överspänningsskydd och även en DC brytare.

All ledningsdragning sker med godkänd dubbelisolerad och UV beständig ”solkabel” 
typsolflex/ölflex och systemet dimensioneras för en maximal ledningsförlust av 1.5%
När provning och utcheckning görs kontrolleras samtliga strängars kortslutningsström, 
vilopunkt samt driftpunkt. Ett I-V diagram med ingående moduler flachprotokoll gör. Ett 
flachprotokoll är ett test för att se vad solcellens max produktion är, genom att simulera en 
blixt mot solcellen med 1000 W/m2 kan man få reda vad maximala effekten är. På detta sätt 
kan man se framtida avvikelser i strängarna.

6.3.2. Drift och underhåll

Vid drift och underhåll av solcellerna är det viktigt att inte röra DC kretsen, vilket bara får 
göras av behörig personal. När det arbetas på anläggningen måste AC-nätet vara bortkopplat. 
Även om växelriktaren är bortkopplad kan det finnas kvar spänning antingen från nätet eller 
från solpanelerna. För arbete med skyddskåporna ska de spänningssatta delarna vara väl 
markerade, växelriktaren får inte spänningssättas om skyddskåporna inte är på plats igen.

Vid underhåll av ett solcellssystem är följande av vikt:

1. Daglig kontroll av anläggningen

2. Varje månad görs en timmes lång minutiös kontroll av anläggningen.

3. Under vintrar och hård väderlek kollas kablar, moduler och infästningar.
Vid vårsäsong kontrolleras att kopplingsboxarna inte är överhettade och att inga 
brännmärken har uppstått på panelerna.

 Skador måste åtgärdas omedelbart, annars får inte anläggningen vara i drift
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6.4. Nätanslutna solceller

6.4.1. Uppbyggnad av solcellssystem

Solcellsmoduler

Allmänt
Beskrivning över solpanelers 
funktionssätt: Solpanelerna levererar 
likström och därför behöver man en 
växelriktare. 
Inte bara för att de flesta av våra 
hemmaprodukter drivs av växelström 
utan för att nätet levererar växelström 
och därför är det lämpligt att göra om 
likström till växelström. Skulle man 
producera ett överskott av elenergi, 
matas elen automatiskt ut på nätet. En 
nätansluten solcellsanläggning kallas 
även photovoltaisk anläggning (PV).

Idag  dominerar  kiselskivor  i 
solcellsmodulerna  på  marknaden.  Cellerna  är  seriekopplade,  oftast  36  seriekopplade.  En 
solcellsmodul består av glas på framsidan och tedlar (teflonduk) på baksidan. Tedlar är ett 
material som består av polyvinylflouridfilm som används som ytskydd åt produkter.

Vad man bör tänka på är att solceller alltid producerar likström, vilket betyder att det 
inte kan bli spänningslöst. Moduler med säkerhetsklass II bör användas eller liknande1.
För att få så hög produktion som möjligt, bör man låta solcellerna vara riktade åt söder och 
med en vinkel 40° mot horisontal planet.

Elektriska egenskaper
Modulerna ger oftast 12, 24 eller 48 V likspänning. Med fler parallellkopplade moduler ökar 
den totala strömmen med antalet moduler.
Beroendet mellan strömmen och spänningen brukar man visa med ett I-V-diagram. se figur 6.

På en modul kan solcellernas producerade spänning 
släckas ut helt av skuggningar av olika föremål. Detta 
händer  på grund av att  alla  solceller  ligger  i  serie. 
Likaså med moduler som ligger i serie, skuggas eller 
modul,  kan  inte  strömmen  föras  vidare  till  nästa 
modul.  För  att  motverka  detta  använder  man en så 
kallad bypassdiod, som låter strömmen gå förbi den 
trasiga eller skuggade modulen. Man kopplar dioden 
parallellt över modulen eller  över cellen i modulen, 
som kan leda vidare strömmen till nästa modul/cell.

1 Säkerhetsklass II är baserad på EN 50178 (1998) ”Electronic equipment for use in power installations” samt 
relevanta internationella standarder angående elektrisk isolering och skydd mot elchock.
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Figur 5: Visar konstruktionen av ett nätanslutet hus

Figur 6: I-V diagram, där punkten visar 
den maximala effekten.
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Strängarnas sammankoppling
Solcellsmoduler för tak och fasader, brukar oftast vara färdigmonterade och tillgängliga.
När man monterar modulerna, önskar man få så hög toppeffekt som möjligt, vilket man gör 
genom att sammankoppla modulerna i så kallade strängar, som seriekopplas eller 
parallellkopplas.Växelriktaren är oftast den som avgör arbetsspänningen i systemet när det 
gäller nätanslutna solceller. Solcellsmodulerna alltid spänning genererar, det går inte stänga 
av modulerna, om man inte utestänger ljuset. Multikontakter brukar de flesta moduler ha, de 
har ett beröringsisolerat skydd som gör att man kan arbeta säkert och enkelt. Viktigt är att 
man inte arbetar med modulerna under belastning eftersom man antingen kan förstöra dem 
eller kan de börja brinna.

Kabeldragning och dimensionering
Det är viktigt att få modulerna så nära växelriktaren som möjligt, eftersom det kan bli hög 
ström i solcellssystemet vilket kan ge resistiva förluster per kabellängd.
Som riktlinje kan man dimensionera kablarnas storlek så att man som max har 3 % 
spänningsfall vid standardbelastning. Kablarna vid modulerna ska ha färgvalen svart för plus 
och vitt för minus, övriga färger bör inte användas. 

Kopplingslåda
 Vid flera moduler som bildar olika strängar med varandra, 
krävs en kopplingslåda. Kopplingslådan ska finnas före 
växelriktaren och koppla samman de olika strängarna.  I 
kopplingslådan ska även finnas överspänningsskydd, 
spärrdioder och säkringar.
Finns det fler än tre strängar bör det även finnas spärrdioder 
för varje sträng, för att man inte ska  få en 
spänningssänkning av hela systemet på grund av fel i någon 
sträng.

Likströms-brytare

På Likströmssidan ska det finnas en brytare så kallad 
likströms-brytare, för att göra det möjligt att serva 
växelriktaren. Man väljer oftast att sätta likströms-
brytaren nära växelriktaren, eftersom man måste koppla 
ifrån likströmmen när man ska arbeta på växelriktaren.
Vid brytning av strängarna görs detta av säkerhetsskäl 
utan belastning.

Växelriktaren
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Figur 7: Kopplingslåda

Figur 8: Likströms brytare
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Det är växelriktaren som gör om likspänning till 
växelspänning, genom att hacka upp likspänningen med en 
frekvens som styrs av nätet. För att få ut spänningen i ren 
sinusvåg behövs en filtering av strömmen när den matas 
vidare, detta för att minska på övertonerna. Vid slutet av 
växelriktaren finns det oftast en transformator som också 

kan filtera strömmen ytterligare till en ren sinusform. Transformatorn ger också galvanisk 
isolering mellan nätets AC-spänning och solcellernas DC-spänning.

Växelriktaren fungerar så att den hela tiden söker efter den maximala 
effekten, detta kallas för maximum power point tracker (MPPT). Jämför man med en IV-
kurva se figur 6  så söker den efter den punkt som kan ge den högsta effekten se. IV kurva 
visar spänningen beroende på strömmen.
För att undvika att el matas ut på elnätet när”elen har gått”´i de omkringliggande husen, är 
nästan alla växelriktare försedda med skyddskretsar. Det kallas ö-drift när el matas ut på nätet 
på engelska ”islanding”). 

All utrustning, även växelriktaren måste vara CE-märkt på grund av krav som gäller 
elektromagnetiska störningar, så kallad EMC.

AC-brytare

Efter växelriktaren ska det finnas en AC-brytare som ska kunna bryta strömmen. Den 
monteras i närheten av växelriktaren så att nätkoncessionsägaren skall kunna slå av 
anläggningen. AC brytaren kommer automatiskt att slås av ifall det blir ett strömavbrott. Detta 
är en viktigt eftersom man inte vill skicka ut spänning till nätet.
När strömmen går igång fasar växelriktaren in nätets frekvens vilket kan ta några minuter.

Elmätare
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Figur 9: Växelriktare

Figur 10: Växelströmbrytare Figur 10: Elmätare
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Innan nätanslutningen monteras en elmätare som kan registrera anläggningens produktion av 
elenergi, för att kunna se om det levereras någon elenergi och om växelriktaren fungerar som 
den ska. Man ska även kunna göra fjärravläsning av mätvärdena. Skulle man ha flera 
växelriktare så mäter elmätaren av hela systemet och inte  speciella delar i systemet. Beroende 
på hur stor anläggningen är så har man 1- eller 3-fas elmätare.

Nätanslutningen
Det fungerar på så sätt att, nätkoncessionshavaren konsulteras om speciella krav. 
Infasningen till nätet sker normalt av växelriktaren. Men innan drifttagningen görs, ska 
koncessionshavaren informeras skriftligt om den förstående idrifttagningen. Det är viktigt att 
man får en så jämn trefasfördelning som möjligt. 
Kablar och säkringar i centralen ska vara väl dimensionerade för den ström och effekt som 
anläggningen kan prestera som max i leverans. Själva solcellsanläggningen kopplas in vid en 
lämplig fördelningscentral.

Installation och Driftsättning

Inverkan av skugga
Eftersom det krävs att kablarna ska in i huset från tak eller vägg måste det slutas eller tätas 
igen med samma klassificering som väggen eller taket har. 

För att undvika att skuggning påverkar systemet kan man använda sig av så kallade 
standbydioder vilket medför att det inte blir några negativa effektförluster. Viktigt är att man 
vet hur dessa dioder fungerar och att man fått reda på av designern hur skuggningen sker 
innan man monterar modulerna.

Jordning och säkerhet
Jordning i måste ske så att all ledande utrustning är jordad. För solcellssystem måste 
modulramen, bärställningen, apparatkapslingen med mera vara jordade. Jordtag måste 
eventuellt användas.

I Sverige och i Europa kan systemet flyta relativt jord, det vill säga att alla 
strömbärande kablar på likströmssidan av solcellsanläggningen inte behöver jordas. Däremot 
måste växelströmsidan jordas. En sträng på ett solcellssystem som belyses kan ha en spänning 
upp till 600V och strömmen på likström och växelströmsidan kan uppgå till 10 A, vilket vid 
kontakt kan leda till allvarliga skador eller döden. Därför är det viktigt att komma ihåg att 
solceller inte kan stängas av.

Driftsättningen
När man väl driftsätter solcellsanläggningen måste den färdiganmälas av en behörig 
elektriker. Driftsättningen kan först sättas igång när ett godkännande av nätägaren är gjort och 
det är tillräckligt med ljus för att växelriktaren ska kunna arbeta.

Proceduren börjar med en visuell kontroll av systemets komponenter, vilket innebär en 
kontroll av hela systemet, att allt är väl monterat och att det sitter fast. Även kopplingslådor, 
brytare och elmätare ska kontrolleras. Polariteten mellan kablar och moduler kontrolleras. 
Växelriktaren ska ha monterats som tillverkaren bestämt, så att fri ventilation, utrymme och 
kylning finns. Efter detta mäter man hur stor den öppna strängspänningen är i det förväntade 
området. När allt är kontrollerat sätter man igång systemet. Första steget görs genom att slå 
till DC-brytaren för varje växelriktare, andra steget är att slå till eventuell huvudbrytare på 
AC-sidan samt växelriktarens AC-brytare. Nu ska systemet fungera och nu ska man 
kontrollera växelriktarnas datum och tidsinställning och att deras serienummer noteras.
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Underhåll
Det finns detaljerade instruktioner för underhåll och systemkontroll, som måste följas.

Standard och regler

Uppbyggnad
-Krav som bör uppfyllas är IEC 61214 för kristallinamoduler!

-Vid montering bör man se till att alla monteringssystem är certifierade för  
 solcellsapplikationer eller motsvarande.

-Eftersom modulerna är utomhus är det viktigt att kablarna från solcellsmodulerna
 (DC-sidan) är dubbel isolerade, UV och vädertåliga.

-Det är viktigt att växelriktaren är CE-märkt.

Installation och Driftsättning

- Föranmälan måste inlämnas till nätägaren innan installationsarbetet på börjas.

- Eftersom arbetet är farligt, måste installationen utföras av en erfaren elektriker eller under en 
elinstallatörs överinseende.
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7. Lennart Söders förslag

Lennart Söder är professor på KTH (inom starkströmsanläggningar). Näringsminister Maud 
Olofsson har gett Söder i uppdrag att ge förslag om hur regelsystemet för utbyggnad och 
anslutning till elnätet av förnybara elproduktionsanläggningar kan göras billigare och 
effektivare.

Som det är idag ska producenter av förnybar el ansöka om ett elcertifikat hos 
energimyndigheten, vilket man måste ha för att få leverera el till nätet eller för 
egenproduktion av el . Elcertifikatet är ett marknadsbaserat stöd för utbyggnad av förnybara 
energikällor. För varje producerad MWh ska elleverantören ansöka om elcertifikat. 
Alla elproducenter som levererar/använder el måste betala en viss andel (kvot2) av sin 
elförsäljning/användning. Avgiften är olika beroende på kvoten, år 2008 var den 16,3% och 
2009 är den 17,0%.

Utredningen vill skapa en elnätsinvesteringsfond för att kunna stödja framtida elanläggningar 
för förnybar energi ekonomiskt.  De som kan vara berättigade till denna hjälpfond är de som 
har uppfyllt kraven för elcertifikat. Fonden ska finansieras kollektivt av elanvändarna.

4 kap 10§ Utredningen vill ta bort lagen att elproduktionsanläggningar mindre än 1500 
kW har sänkt kostnad. Produktionsanläggningar större än 1500kW betalar med normal 
nättariff mellan 1 - 5 öre per kWh och de mindre anläggningarna mellan 0,15 – 0,25 öre per 
kWh, vilket gör att det är fler som hellre bygger mindre anläggningar för att få ner nättariffs- 
kostnaden. Detta begränsar utbyggnaden av större anläggningar.
Konsekvenserna av att ta bort denna 1500 kW gräns skulle innebära en ekonomisk försämring 
för de små anläggningarna och därför ska man kompensera dem genom att avgiften blir 3 
öre/kWh en tredjedel av beräknat elcertifikat och fast kostnad för mätning, beräkning och 
rapportering på nätkoncessionshavarens nät under max. 10 år från produktionsstart. Från 2015 
betalar alla full årlig nätavgift.
Idag har regionnätsägarna rätt att välja mellan att ta ut kanaltariffer eller medelvärdesbildad 
punkttariff från elproducenter Söder föreslår att kanaltariffer ska var obligatoriska på region 
nät, eftersom tariffen avspeglar kostnaden.

4§ lag  2003:113 om timvis mätning, beräkning och rapportering för elcertfikat. 
Utredningen vill införa att anläggningar med max 63 amperes säkringsnivå och som är 
anslutna till lågspänningsnät inte ska behöva rapportera timvis. För dessa anläggningar ska det 
vara möjligt att göra en schablonavräkning. De ska dessutom själva kunna göra mätning och 
rapportering för elcertifikat.

4§ lag 1997:857.Utredningen vill ta bort skyldigheten att timvis rapportera produktion av el 
för elanläggningar med en säkringsnivå på max. 63 ampere. Utredningen föreslår att man ska 
kunna göra en schablonavräkning och att man även har en mekanism för att begränsa 
mätkostnaden för elanvändare som också är elproducenter, ifall säkringsabonnemanget är max 
63 ampere.  En elanvändare som samtidigt är elproducent, och har ett säkringsabonnemang 

2 innebär en skyldighet att den 1 april varje år annullera
elcertifikat. För sin försäljning respektive
användning av el under det föregående året
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om max. 63 ampere, får välja att endast betraktas som elanvändare och därmed enbart betala 
en abonnemangsavgift för uttag. 

Anledningen till att man vill ändra på lagen, är den allt för höga kostnad för småproducenter 
att betala för timmätningen med rapportering. Detta står inte i proportion till den mängd el de 
producerar. Vid en undersökning av SERO 2006 fanns 400 anläggningar som inte hade 
elcertifikat på grund av för högkostnad för mätning och rapportering. Därför bestämmer 
utredningen att man ska kunna mäta och rapportera produktionen själv. Däremot ska 
elproducenten betala ifall han vill att elproduktionen ska bli uppmätt och rapporterad.
Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2009.
  

8. Solcellssystemen inom OFFROT

I maj 2005 infördes ett nytt investeringsstöd för effektivisering av energi och investeringar i 
förnybara källor i offentliga byggnader (OFFROT). Bidraget gällde alla förnybara källor bl.a. 
solcellsystem. Stödet varade t.o.m. 2008. Bidraget var beroende av vilken förnybar energi 
som installerades och bidraget var från 30 % till 70 % och installation av solceller fick ett 
bidrag runt 70 % av den totala kostnaden för den installerade anläggningen.

Energimyndigheterna har undersökt 97 anläggningar som har fått bidrag. Resultatet av 
utvärderingen uppvisar stora skillnader vad gäller beräknad årlig elproduktion i relation till 
den installerade effekten (mellan 357 kWh/kWp och 1121kWh/kWp) och skillnaderna i 
investeringskostnader i relation till toppeffekt varierar kraftigt (mellan 22 300kr/kW och 
300 000kr/kW). Elproduktionskostnaden kan då variera mellan 1,5 kr/kWh och cirka 
46kr/kWh.

8.1. Priset för producerad el
De olika anläggningarna varierar mycket i storlek, vilket är en avgörande faktor för hur 
mycket energi de producerar. De större anläggningarnas kostnad är lägre per producerad kWh 
än de mindres.
Även livslängden på systemet är betydelsefull för solcellssystemets elpris.
Man beräknar att livslängden i genomsnitt är 25 år. I OFFROT projektet räknas 
medellivslängden 28 år. Beräkningen av elpriset görs på den totala årliga kostnaden av 
anläggningen och den producerade elen under dess livstid, en ränta på 4 procent inräknad.
Utan subventioneringsbidrag beräknades elpriset att vara igenomsnitt 8,20 kr/kWh, där lägsta 
elpriset var 1,28 kr/kWh och det högsta 45,70 kr/kWh.
Med subventioneringen på 70 % skulle det genomsnittliga priset vara 5,20 kr/kW exklusive 
ränta. 
Med bidraget ligger priset i snitt på 2,50 kr/kWh vilket idag är för högt i jämförelse med el-
marknadens priser. 
För varje producerad MWh förnybar energi krävs ett el-certifikat som kostar cirka 200 kr per 
år. Med detta el-certifikat ges en ersättning på 20 öre/kWh. Nackdelen är att en mätning måste 
göras och i hittills fall har elbolagen tagit en hög avgift för att göra en timvis avläsning. 
Avgiften är högre än ersättningen. 
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8.2. OFFROTs analys av fyra anläggningar 

OFFROTprojektet analyserade 14 av 97 beviljade ärenden. Här redovisas fyra av dessa, vilka 
hade ungefär samma toppeffekter som Mönsterås kommunhus.
Under året 2008 då man mätte anläggningarnas effekt var solinstrålningen under sommaren 
svagare, vilket kan ha gett en lägre effekt för alla anläggningar.

Fläcketorps kyrka har en solcellsanläggning på 198 m2 , som ger 24,8 kWp. Den totala 
kostnaden för anläggningen var 1,525 miljoner kr. Kostnaden per kWp blev genomsnittligt
 49 180 kr/kWp exkl. moms.
Skuggningen från den närliggande skogen av eftermiddagssolen har troligen gett en mindre 
effektproduktion än väntat.
Den beräknade årseffekten för denna anläggning var 20 000 kWp men den verkliga har blivit 
lägre. Första året gav 16 752 kWh, vilket skulle ge en effektkostnad på 5,83 kr/kWh utan 
statens subventioner. Med stödet blev den 1,75kr/kWh.

Kårhuset i Malmö har en solcellsanläggning som ger 25,6 kWp, på 184 m2 varav 35 m2 på 
taket och resten som solskydd för fönstren. Den totala kostnaden för anläggningen var 1,939 
miljoner kr. Kostnaden per kWp var 75 700 kr/kWp.
Den beräknade årseffekten var 15 000 kWh, vilket ger en kostnad av cirka 8,27 kr/kWh, som 
med subventioner skulle bli 2,48 kr/kWh.

Solängens äldreboende i Göteborg har en solcellsanläggning på 250 m2 som ger 31,2 kWp. 
Den totala kostnaden för systemet var 1,344 miljoner kronor.  Priset per kWp var 43 000 kr/ 
kWp.
Den beräknade årseffekten var 24 700 kWh, vilket skulle ge ett pris på 3,48 kr/kWh, som med 
subvention skulle bli 1,04 kr/kWh.

Mellanhedsskolan i Malmö har en solcellsanläggning på 251 m2 som ger 31,4 kWp. 
Kostnaden för hela systemet var 2,810 miljoner kronor, priset per kWp var 89 500 kr. Den 
beräknade elkostnaden per kWh var 7,19 kr/kWh om den beräknande effekten per år skulle 
vara 25 000 kWh. Elkostnaden per kWh med subventioner från staten skulle ge 2,16 kr/kWh. 
Med tanke på att solcellspanelerna för skolan användes som solskydd, vilket man ändå skulle 
köpa, drog man av den kostnaden. Med ett avdrag på 395 000 kr blev elkostnaden 
1.20 kr/kWh.
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9. Ekonomisk kalkyl 

9.1. Solceller i Kalmar kommun

Maria Jönsson jobbar som energi- och klimat rådgivare i Kalmar kommun. Vid en intervju har 
hon ungefär berättat följande: 
– ”Kalmars kommun kan ge stöd med upp till 70 procent av totala kostnaden till offentliga 
byggnader. Fastighetskontoret ansvarar för Kalmars byggnader och trots att Kalmars 
länsstyrelse har gett erbjudandet om bidrag, trots att Kalmars länsstyrelse erbjöd bidrag för 
solcellsanläggningar, valde man värmepumpar som också var bidragsberättigade av 
säkerhetsskäl”.
– ”okunnighet om solceller gör att många fastighetsägare är konservativa och säger att det inte 
är lönsamt trots de 70 procenten. Fastighetsägarna tycker också att det är bättre att jobba med 
något som de känner till och att solceller ger en ojämn energiproduktion jämfört med 
värmepumpar”.
–”Vad som skulle ha gynnat solcellsmarknaden för Kalmar kommun är om större aktörer hade 
byggt stora solcellsanläggningar. Ju större anläggningar som byggs desto mer gynnar de 
solcellstekniken och priserna kan sjunka på marknaden. Detta ska leda till att även privat 
personer ska kunna få ett rimligare pris”.  
–”Anledningen till Sveriges långsamma utveckling av solcellsmoduler, är att man har haft ett 
överflöd av energi från kärnkraft och vattenkraft. Även kärnkrafts- och vattenkraftsteknik har 
haft större utveckling och ett större intresse att jobba med. Detta bidrar till att el framställts på 
ett billigt sätt, men det har också lett till att andra elproduktioner inte utvecklats.” 
–”Elproduktion från vind- och solenergi har andra länder utvecklat snabbare.
I Sverige har det inte funnits sponsrings kapital för solcellsteknik forskning för att man inte 
har trot på utvecklingen av denna vilket gör att det har gott trögt för utvecklingen i Sverige”.
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9.2. Beräkning av Mönsterås kommunhus

 För beräkning av energi och kostnader har ”Solenergi: praktiska tillämpningar i byggelse”, 
material från Mönsterås kommunhus om hur mycket energi per månad byggnaden kräver 
under ett år och Lennart Söders ”Bättre kontakt med nätet” använts.

Tabellen visar solstrålningen på 60:e breddgraden, Mönsterås kommunhus ligger nära denna 
breddgrad. 

Figur 11: Solinstrålning

Om räknat till månader och kWh :

 Instrålning per månad kWh/m  2   beroende på väderlek  

Klart Halvklart Molnigt
Jan 44,02 28,52 8,68
Feb 98,40 67,2 22,80
Mar 163,68 114,7 45,88
Apr 210,60 160,2 69,00
Maj 250,48 197,16 91,14
Jun 255,60 205,2 97,80
Jul 258,54 206,46 96,72
Aug 226,20 175,2 78,00
Sep 187,86 139,5 56,42
Okt 124,20 87,6 31,80
Nov 65,10 42,78 13,64
Dec 29,40 18,6 5,40
Totalt/år 1914,08 1443,12 617,28
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Genomsnittligt ska det vara ungefär 1150 kWh solinstrålning3 per år i Sveriges södra 
breddgrader. I boken Solenergi finns en formel som beräknar hur mycket kWh man kan få ut 
av solinstrålning under ett år. Formeln visar att man ska multiplicera verkningsgraden i 
procent med ytan av solceller, solinstrålning och verkningsgraden av hela systemet vårt fall:

WÅr  = Effekt per år
ηsolcell  = Verkningsgraden i procent för solcell
A    = Arenan på modulen.
Solinstrålning = Solinstrålningen under ett år
ηdiverse = Verkningsgrad på diverse saker

Wår = ηsolcell ∙Α ∙ Solinstrålning ∙ ηdiverse

Wår = 0,137 ∙210∙1 150∙0,85= 28123 kWh

Denna summa är den genomsnittliga och totala årsproduktionen från solcellerna, men det vi 
vill se är hur mycket effekt man får ut under vår, sommar och början av höst.
Under denna tid jobbar solcellerna som bäst och det är intressant att jämföra förbrukningen 
med den producerade elen.

Månad
Energi i kWh per månad från 210 kvm solpanel-
Mönsterås kommunhus

Klart Halvklart Molnigt
Jan 1076,3 697,3 212,2
Feb 2405,9 1643,0 557,5
Mar 4002,0 2804,4 1121,8
Apr 5149,2 3916,9 1687,1
Maj 6124,2 4820,6 2228,4
Jun 6249,4 5017,1 2391,2
Jul 6321,3 5047,9 2364,8
Aug 5530,6 4283,6 1907,1
Sep 4593,2 3410,8 1379,5
Okt 3036,7 2141,8 777,5
Nov 1591,7 1046,0 333,5
Dec 718,8 454,8 132,0
Totalt/år (kWh) 46799,3 35284,3 15092,5

Tabellen visar att den molniga delen av solinstrålningen var lägre än den svenska 
genomsnittliga solinstrålningen per år. Den halvklara låg över den genomsnittliga.

Men under vår och sommar kan man minst räkna med halvklara dagar, antagligen med klara 
dagar under en månad på sommaren.

På diagrammet som är beräknat från Mönsterås kommunhus solceller kan vi se att 
produktionen är som högst i juli därefter börjar den sjunka. Under maj och juni ökar den 
långsamt men håller sig på samma antal kWh. 

3 Enligt Solceller 1993, Rolf Johnson, NUTEK
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Säg att vädret t.ex. under ett år mellan maj och augusti är klart under maj, molnigt i 
juni, klart under juli och halvklart i augusti.

Då skulle vi ha en vår och sommar produktion på 19 120 kWh. Skulle detta kunna 
vara tillräckligt för att täcka energibehovet för sommaren?

Förbrukning av Energi (kWh)
från Mönsterås kommunhus under 2008

Mån kWh
Jan 19999
Feb 17665
Mar 17661
Apr 17610
Maj 17111
Jun 16340
Jul 32318
Aug 16596
Sep 17912
Okt 18642
Nov 17652
Dec 18757
Årsförbrukning 228263

Under detta år finns en avvikelse under juli, som har mycket högre förbrukning än de andra 
sommarmånaderna. Eftersom både juni och augusti har runt 16400kWh borde i normala fall 
juli också ha det.
Med ändring i denna avvikelse skulle tabellen visa:

Ett antagande om årsförbrukningen
utan avvikelse i juli

Mån kWh
Jan 19999
Feb 17665
Mar 17661
Apr 17610
Maj 17111
Jun 16340
Jul 16400
Aug 16596
Sep 17912
Okt 18642
Nov 17652
Dec 18757
Årsförbrukning 212345

Med detta antagande om årsförbrukningen, skulle kommunhuset ha förbrukat 212 345 kWh 
under 2008.
Produktionen av det teoretiska värdet under sommaren täcker inte kommunhusets förbrukning 
av energi.
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Den undre delen av diagrammet visar hur mycket solcellerna kan ge i olika 
väderförhållanden. Vi kan se att produktionen är högst i juli och under maj till juli ligger 
produktionen relativt jämn.
Energiförbrukningen för Mönsterås kommunhus ligger dock väldigt mycket högre än den 
producerande energin. Kommunhuset har sin lägsta energiförbrukning under juni till aug.
I detta fall så finns det ingen överskottsenergi eftersom förbrukningen av energi är så mycket 
högre än produktionen.

För att få en jämförelse med andra solcellsanläggningar har data insamlats från 
solcellsanläggningarna på Malmös kårhus, som har 180 kvm med en toppeffekt på 25 kWp 

och Solängens äldreboende i Göteborg som har 250 kvm med toppeffekt på 31,5 kWp.
Vad är den högsta produktionen på dessa byggnader jämfört med våra teoretiska värden.
Enligt bilaga 2 har vi data om producerad el från åren 2007 och 2008 för Malmö kårhus, som 
visar att man båda åren får en relativt jämn och hög effekt redan från april till augusti som 
varierar runt 2000 kWh. Den högsta effekten under 2007 var 2453 kWh i april och 2818 kWh 
i maj. Det andra exemplet är från Solängens äldreboende i Göteborg. Se data från bilaga 3 om 
producerad el, åren 2007 och 2008. Produktionen under 2007 har visat en effekt på över 3400 
kWh under april och maj, en max effekt på 3800 kWh i augusti. Under 2008 har produktionen 
gett över 3700 kWh från april till juli och augusti bara 2500 kWh. Det högsta värdet för året 
var 3787 kWh och det var under april månad.

Enligt tabellerna så har det i båda fallen varit en hög produktion även under april och i 
jämförelse med de teoretiska värdena för Mönsterås kommunhus kan man uppskatta en högre 
produktion under april.

28



Miguel Lund Sidan 29 2010-04-06

Det antal år man kommer att betala igen solcellsanläggningen är den producerade elen som 
man sparar in istället för att köpa den. Elpriset är idag cirka 70 öre/kWh och elöverföringen 
kostar 14,19 öre/kWh.
Solcellsanläggningen för Mönsterås kommunhus kostade 1 573 674 kr för alla produkter och 
installationer.
Anta att en förenklad beräkning av elproduktionen skulle vara ett medelvärde av produktion i 
halvklart väder och molnigt väder. 
Den totala års produktionen blir då:

(Halvklart + molnigt)/2 = (35 284+15 092)/2 = 25 188 kWh/år

Enligt Gunnar Thernström som är ansvarig för Mönsteråsanläggning, hade det mätts upp 
sedan starten den 9 december 2008 till 1 juni 2009 att det producerats 10 853 kWh. 
Thernström menade att de under ett år skulle ligga runt 25 000 kWh vilket är rimligt i 
förhållande till det teoretiska värdet i denna analys.
För att beräkna hur mycket pengar man sparat in under året använder vi elpriset 70 öre/kWh 
och el-överföringen 14,19 öre/kWh.

Kostnad för el = Produktion ∙ elpriset = 25 188 ∙ 0,7 = 17 631 kr

En el-överföring med moms är enligt Kalmar energi 14,19 öre/kWh

Elöverföringskostnad = Produktion ∙ kostnad = 25 188 ∙ 0,1419 = 3 574 kr

årlig produktionskostnad + el-överföring = 17 631 + 3 574 kr= 21205 kr

Det statliga stödet för offentligt hus är 70 % av totala kostnaden av solcellsanläggningen.

1 573 674 ∙ 0,30 = 472 102 kr

Antal år för att produktionen av el ska betala anläggningen är:

anläggnings kostnad/produktions vinst = 472 102 / 21 205 = 22 år

När man beräknar elpriset för Mönsterås kommunhus solcellsanläggning använder man sig av 
formeln:

Elpris = totala kostnaden av anläggningen ÷ (livstiden i år ∙ årliga elproduktionen) 

Utan stödet bidraget

Elpris = 1 573 674 ÷ (25 ∙ 25 188) = 2,49 kr/kWh

Med stödet bidraget på 70 %

Elpris = 472 102 ÷ (25 ∙ 25 188) = 0,75 kr/kWh

9.3. Beräknings av en villas teoretiska värden
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Energiförbrukningen i en normal villa med 50 m2 solceller finns som komplement visar att det 
kan bli ett överskott av energi för en privatperson. Även om den total årsproduktionen inte 
täcker den årliga förbrukningen.
En villa med area 150 kvm med boende 4 personer, har en energi förbrukning av 25 000 
kWh/år. Bilaga 5 visar hur mycket energi man använder i månaden, beräknat med procent av 
års förbrukning. Av solcells moduler Sharp ND 170 Wp solcellsmoduler beräknar man 
produktionen per månad med formeln:

Wår =  ηsolcell ∙ Α ∙ Solinstrålning ∙ ηdiverse

Enligt bilaga 6 har man under juli mellan cirka 700 kWh till 1000 kWh maximalt överskotts 
energi vid halvklart väder och klart väder. Med detta visas teoretiskt att det finns ett överskott 
på energi. Vilket skulle göra det intressant att sälja el.
På bilaga 7 kan man se ett diagram som visar ett medeltal mellan molnigt och halv klartväder. 
Resultatet ger ett mindre effektvärde än vad man praktiskt får ut från solcellerna.
Av energiförbrukningen subtraherar man effekten från solcellsmodulernas.
Resultatet ger en ny energiförbrukning med reducerad energi från solcellerna.
Där vi kan se att kan man kan sälja totalt runt 500 kWh.

9.3.1. Beräkningar utifrån Lennart Söders Förslag

Kostnaden för överföring av el till nätägare är 3 öre/kWh medan överföring till kunden kostar 
14,19 öre/kWh inkl moms.
Eftersom anläggningen har en mindre effekt än 1500kW ska inte kunden behöva betala för 
elmätaren eller installation av elmätaren.
Har kunden en huvudsäkring lägre än 63 ampere gör man en schablon beräkning istället. 
Kunden ska också betala en engångsavgift och den nämnda elöverföringen med 3 öre/kWh, 
om man läser av sin elmätare själv har man ingen kostnad. Om man däremot låter ett elbolag 
göra det är kostnaden beroende på elbolag. 

Räknar man på det innebär detta att överföringen av överskottet skulle kosta ca 15 kr från de 
500 kWh som är överskott.

För att göra en motsvarande beräkning för att köpa motsvarande el som solcellsproduktionen 
under ett år och elkostnaden ligger på 70 öre/kWh och el-överföringen för vad det skulle kosta 
att köpa in elen. Den totala årliga produktionen är beräknat från medelvärdet av halvklart och 
molnigt väder. 

Produktion ∙ elpriset = 5995 ∙ 0,7 = 4 197 kr

En el-överföring med moms 14,19 öre/kWh

Produktion ∙ kostnad = 5995 ∙ 0,1419 = 851 kr

Den besparade summan är kostnaden för elen och överföringen av el som man skulle ha köpt.

Årlig produktionskostnad + el-överföring = 4 197 + 851 kr = 5 048 kr

Det statliga stödet för privat personer är 60 % av totala kostnaden av solcellsanläggningen.
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Petter Sjöström ansvarar för Operations & Planning i företaget Switchpower, är ett företag 
som jobbar med solceller. Sjöström bedömer att det kostar cirka 7000 kr/ kvm med 
solcellsmoduler och installation. Det betyder att 50 kvm solceller skulle kosta 

350 000 ∙ 0,40 = 140 000kr

De totala åren för att produktionen av el ska betala anläggningen är:

anläggnings kostnad/produktions vinst = 140 000 / 5048 = 28 år
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10. Slutsatser

10.1. Teknisk uppbyggnad av solcellsanläggningar

Den tekniska uppbyggnaden med för en kostnad både för projekteringsdelen och inköps- och 
installationsdelen.
Mönsterås uppbyggnad av solcellsanläggningen har genomförts av tre företag, KLT el- 
konsult, Exoheat och Elajo.
Mönsterås kommunhus har försetts med 210 m2 solcellsmoduler, som har en total toppeffekt 
av 26,8 kWp . Solcellerna är byggda på taket riktade åt öst och väst för att kunna få en optimal 
solinstrålning.

Analysen visar att det finns olika sätt att utnyttja solen, men också att det finns problem:
Kyrkan Fläckebo har en solcellsanläggning som är installerad på en lada. På sen eftermiddag 
skuggas taket av den närliggande skogen, vilket kan ge minskad effekt.
Malmös kårhus och Mellanhedsskolan har båda valt att även använda sina solceller som 
solskyddsskärmar för fönstren. Detta minskar solinstrålningen och ger mindre effekt. Däremot 
har solcellerna två funktioner. Mellanhedsskolan skulle ändå köpa nya solskyddsskärmar för 
fönstren, och man drog av kostnaden för dem när man räknade ut priset på 
solcellsanläggningen. 
Syftet med solcellsinstallationen är viktig.
I Mönsterås kommunhus har syftet varit att få en så effektiv elproduktion som möjligt.
På grund av husets storlek kommer ingen skugga påverka solinstrålningen.

Analysen visar även elproduktionen av solcellerna och husets förbrukning av el. Det visar sig 
att den beräknade produktionen täcker cirka 12 % av den totala årskonsumtionen, d.v.s. 
23 272 kWh. 

Villan i exemplet ovan, som har en solcellsanläggning på 50 m2 med en toppeffekt på 8500 
kWp, har en total beräknad årsproduktion på 5995 kWh. Villans elförbrukning, när fyra 
personer bor i den, är 25 000 kWh om året. Då utgörs cirka 24 % av den totala elproduktionen 
av förnybar energi.
Produktionen under sommaren täcker hela elförbrukningen under dagen och har även ett 
överskott på runt 500 kWh. Effekten är så låg att det i dagsläget inte ger någon vinst.

10.2. Ekonomiska kostnader

Den ekonomiska analysen består av tre delar: 
– ta reda på kilowatt priset. 
– veta hur lång tid det tar för att betala av anläggningen  

– när det kan vara lönsamt att skaffa solceller.
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10.2.1. Genomsnittligt elpris per år under en 25 års period

Vid en jämförelse mellan de fyra anläggningarna:

har Fläckebo kyrkas solcellsanläggning ett el pris på 1,46 kr/kWh, med subvention 
från staten, utan subventioner skulle elpriset vara 4,88 kr/kWh. Den totala kostnaden för el-
anläggningen har varit 1 525 000 kr utan subventioner.

har Solängens anläggning gett ett elpris på 1,04 kr/kWh med subventioner. Utan stöd 
hade elpriset blivit 3,48 kr/kWh. Den totala kostnaden för el-anläggningen har varit 1 344 000 
kr utan subventioner.

har Kårhusets solcellsanläggning i Malmö ett elpris på 2,48 kr/kWh med subventioner 
och 8,27 kr/kWh utan stöd. Den totala kostnaden av anläggningen är 1 939 000 kr utan 
subventioner.

har Mellanhedskolan i Malmö ett elpris med subventioner av 2,16 kr/kWh och utan 
stödet 7.19 kr/kWh. Efter att ha tagit bort kostnaden för solskärmarna, blir elpriset 1,20 
kr/kWh. Den totala kostnaden utan solskärmar på anläggningen var 2 810 000 kr utan 
subventioner.

När man beräknar elpriset för Mönsterås kommunhus solcellsanläggning använder man sig av 
formeln

Elpris = totala kostnaden av anläggningen ÷ (livstiden i år ∙ årliga elproduktionen) 

Räntan är inte inkluderad och eventuell moms är inte beräknad!
Med denna beräkning får vi elpriset utan subventioner till 2,49 kr/ kWh och med stödet får vi 
0,75 kr/kWh.
Den totala kostnaden av anläggningen är 1 573 674 kr. 
Resultaten av elprisen kan skilja sig när en ränta under 25 år läggs till.

På en normalstor villa visar produktionen att totala priset för anläggningen skulle vara
ca 350 000 kr och den årliga effekten är beräknad till 5995 kWh. Elpriset beräknas av 
elanläggningens kostnad och elproduktion under anläggningens livstid. multiplicerat med 
anläggningens livs tid. Detta skulle betyda att under 25 års tid skulle elpriset genomsnittligt 
bli 2,34 kr/kWh. Elpriset blir med subventioner blir med totalt pris för anläggningen av 
140 000 kr och en 25 års produktion av energi 0,93 kr/kWh.
Dessa priser är beräknade utan räntor och moms.

De olika resultaten av priserna är beroende av hur de är installerade och av vilka andra syften 
dem har. Det totala elpriset för anläggningarna är ofta beroende på storleken av anläggningen, 
då man får ett lägre pris på systemet vid köp av större anläggning i effekt men också av vem 
man beställer anläggningen från. 
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10.2.2.  Avbetalningstid av anläggningen med producerad 
effekt

För att beräkna hur långtid det behövs för att betala av anläggningen vill man veta vad 
kostnaden för hela systemet är, elpriset på marknaden, el-överföringen och (eventuelt 
elcertifikat kostnad).
Hela kostnaden för Mönsteråskommunhus solcellssystem var 1 573 674 kr varav 
subventionen från staten var 70%.
 Vi säger grovt att priset är 70 öre/kWh, för att ha marginal med verkligt elpris. El-
överföringen enligt Kalmar energi 14,19 öre/kWh.
För Mönsterås solcellssystem visades att produktionen var 25 188 kWh under ett år. Den 
totala kostnaden för att köpa denna el från ett elbolag skulle vara 17 631 kr/år, med tillägg av 
el-överföringen av 3 574 kr/år skulle priset bli totalt 21205kr/år fasta kostnader exklusiva.

Det statliga stödet är 70 % av hela kostnaden för systemet så priset skulle bli 
472 102kr. Antalet år att betala av denna anläggning skulle då bli 22 år.

Enligt OFFROT skulle den genomsnittliga hållbarheten av solcellspaneler vara ca 25 år.
Ingen undersökning har gjorts i denna rapport om hur elmarknaden kommer utvecklas under 
de 25 närmsta åren.
Men redan efter 22 år så har solcells anläggningen producerat tillräckligt med el för att börja 
producera med vinst .
Under dessa 25 år kan mycket hända på elmarknaden och idag ligger 81 öre/kWh väldigt nära 
elmarknadens priser.  

10.3. Nya bestämmelser

Lennart Söder, professor i elkraftsystem på KTH, har gett förslag om ändringar i lagen om 
nätanslutna förnybara energianläggningar. Ändringarna innebär att producenter av el inte ska 
få höga administrativa kostnader för att producera sin egen el. Det har visat sig att kostnaden 
för mätning av producerad el är så hög, ofta högre än ersättningen för elcertifikaten. Detta har 
medfört att folk inte skaffar dessa elcertifikat (som infördes för att gynna den förnybara 
energin).

Förslaget är att ta bort 1500 kWsgränsen och ersätta denna med att nya förnybara 
elproduktionsanläggningar endast betalar en nättariff på max 3 öre/kWh i 10 år.
Ett annat förslag från Söder är att de anläggningar som har en säkringsnivå lägre än 63 
ampere själva ska kunna avläsa sin elmätare och därigenom få ner kostnaden.

För Mönsterås solcellsanläggning har det beräknats hur lång tid det tar att betala igen 
anläggningen med producerad el utifrån Söders förslag. Resultatet blev att efter 22 år skulle 
elproduktionen gå med vinst. Detta resultat grundar sig på att man inte behöver betala någon 
avgift till nätbolag för en mätaravläsning. Eftersom Mönsterås Kommunhus använder mer 
energi än vad som produceras, behöver man inte tänka på lagen om att kunna sälja el på nätet. 
Vad som inte är inberäknat är eventuella fasta priser för nättariffer och kostnader för 
elcertifikat och skatter för att köpa in el.  På grund av att elbolaget inte kunnat ge en exakt 
siffra på vad avläsningen från elmätaren skulle kosta, har det varit omöjligt att jämföra vad 
det skulle kosta med Lennart Söders förslag och vad det kostar idag. Om solcellerna blir 
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billigare eller om elmarknadens priser går upp kan avbetalningstiden kortas ner. Utan 
subventioner ligger elpriserna högt över elmarknadens priser.
Eftersom det politiskt är mycket intressant med förnybar energi är det inte omöjligt att 
solcellerna kommer sjunka i pris. Även elpriset på marknaden kan komma att höjas, vilket 
skulle gynna solcellsanläggningen.

Ifall Söders förslag går igenom skulle även elcertifikatet löna sig. Idag kostar det för mycket 
med elmätningen för att elcertifikatet ska vara lönsamt.

För en privatperson skulle det bli aktuellt med större anläggningar med Söders förslag.
En skillnad mellan ett offentligt hus och ett privathus är att man i det senare använder mindre 
energi under dagtid speciellt under vår och sommar. I ett privathem kan det mycket väl bli ett 
större överskott av energi om solcellerna endast används till hushållselen. Eftersom det idag 
är olönsamt för en privatperson att få ett överskott på el, bygger man inte en större anläggning 
än en som täcker det lägsta behovet på sommaren eller våren. 
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Figurer 1:        från: Green, Martin
   Orginalets titel: Power to the people,
   Sunlight to electricity using solar cells.
   2000

Figur 2: Från: Folke Peterson & Gunnar Wettermark 
Sol Energiboken 1977

Figur 3: från:Beckman, Olof
   Energilära, Liber utbildning
 1995
Figur 4: från: Danfoss, Triple Lynx, 
  Installation Manual

      
Figurer 5-11:   från: Energi myndigheten, Solel

           Installationsguide nätanslutna solcellsanläggningar

Figur 12: från: Lars Andrén,
Solenergi 
praktiska tillämpningar i bebyggelse
2007
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12. Appendix

(Wt) på eng. (Wp): Toppeffekten Peak Power är den maximala effekt punkten man kan få 
ut av modulen under standardiserad provning. 

Isc (A): Samma beteckning både på svenska och engelska står för 
kortslutningsström, (på engelska short circuit current, med vilket menas 
strömmen från en strömgeneratorn i kretsen).

Uoc: En öppenkretsspänning, vilken är spänningen från en obelastad 
modul där ingen ström finns, på engelska kallas detta för open circuit

 voltage.

Pmax : Visar den maximala effekten som kan fås ut genom Imp och Vmp 
teoretiskt. Pmax = Imp * Vmp. Dessa två beteckningar  Imp och Vmp är  den 

maximala strömmen I och spänningen V.

Solcells-
Modul: Inkapslade solceller som är ihop kopplade. 

Sträng: Sammankopplade moduler i serie, för att uppnå en högre spänning

Verknings- Dividering av uteffekten med cellytan eller modulytan för att få 
grad: verkningsgraden till solcellen eller modulen.

Mätningarna gör man utifrån toppeffekten.

Växelriktare: Denna omvandlar likström till växelström och matar används oftast 
med solcellsanläggning. Växelriktaren har även funktionen att slå ifrån 
strömmen vid nätbortfall för att undvika ödrift. Den fasar även in 
frekvensen när nätet kopplas till.

Växelströmdel: Del av solcellsinstallationen som omfattar installationen från och med 
anslutningsklämmorna på växelströmsdelen på växelriktaren till den 
punkt där matarkabeln ansluts till elinstallationen.
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13. Bilagor

Bilaga 1

Länstyrelsen har gett bidragsstödet till följande offentliga byggnader i Kalmar Län.

kommun solcellsyta
effekt 
kW kWh kostnad bidrag

Ed 10:6 Västervik 100 12,4 10000 1 125 000 kr 787 500 kr
Råsebäck 1 Hultsfred 112 14,7 12000 1 234 000 kr 863 800 kr
Kungsljuset 
3 Kalmar 409 535 43000 2 755 261 kr 1 890 000 kr
Sjukstugan 
16 Mönsterås 210 27 24734 1 145 840 kr 1 636 914 kr
Fängelset 1 Västervik 150 18 13500 1 262 500 kr 883 750 kr

typ system livslängd integrerat anslutn 
Ed 10:6 enkristallint kisel växelström 25 utanpå klimatsskal internt elnät
Råsebäck 1 enkristallint kisel växelström 25 utanpå klimatsskal internt elnät
Kungsljuset 
3 monokristillina växelström 25 tak internt elnät
Sjukstugan 
16 enkristallint kisel likström 30 tak internt elnät

Fängelset 1
flerkristallint 

kisel växelström 25 utanpå klimatsskal internt elnät
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Bilaga 2
Kårhuset, Malmö
Anläggningsägare: Malmö Stad, Stadsfastigheter
Solcellsarea: 184 m2, varav 35 m2 på taket
Installerad effekt: 25,6 kWp

Förväntad elproduktion: 15 000 kWh/år
Solceller, fabrikat Sharp
Växelriktare, fabrikat Solarstocc

Bifogar skärmdump på produktion sedan start (kWh):

Samt på Elförbrukning sedan 2005:
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Bilaga 4
Solängens äldreboende, Göteborg

Anläggningsägare: MedicHus
Storlek: 250 m2

Installerad effekt: 31,2 kWp

Förväntad produktion: 24 700 kWh/år
Solceller, fabrikat Gaia Solar
Växelriktare, fabrikat Fronius
 

Totala elförbrukningen i fastigheten: 
Solängen        274 000 kWh/år 

Solceller Producerad el 2008  
avläsning producerad el -08

Solängen 2008 kWh totalt el 2007,kWh kWh Totalt
avläsning Jan      23 853                     336             241                  241    
1 gång/månad Feb, 3/3      24 512                     406             659                  900    
 Mar, 1/4      25 604                  1 978          1 092                1 992    
 Apr, 5/5      29 391                  3 433          3 787                5 779    
 Maj, 5/6      34 046                  3 442          4 655              10 434    
 Jun, ej avläst                   3 788          3 778              14 212    
 Jul, 31/1      41 601                  2 612          3 777              17 989    
 Aug,1/9      44 130                  3 802          2 529              20 518    
 Sep, ej avläst      45 892                  1 057          1 762              22 280    
 Okt, 4/11      47 129                  1 161          1 237              23 517    
 Nov, 3/11      47 381                     527             252              23 769    
 Dec,9/1      47 652                      62             271              24 040    

beräknad produktion kWh 2008      24 679 
uppmätt kWh 
2008 97%           24 040    
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Bilaga 5

Jag undrar om ni har några uppgifter på den genomsnittliga elförbrukningen/ mån i ett 
hushåll? Jag har uppgift sedan tidigare att en eluppvärmd villa på 150 kvadratmeter 
och 4 personer konsumerar ca 25000kWh/år. Jag skulle vilja veta hur summan är 
fördelad över respektive månad. 

Ja det stämmer det du skriver om genomsnittlig förbrukning för en eluppvärmde villa av den 
storlek och antal personer du anger. Fördelningen av förbrukningen ser ut ungefär så här:
 
Månad        Förbrukning
 i % av årsförbrukningen
 
Januari 15%
Feburari 13%
Mars 11%
 
April 10% 
Maj 5%
Juni 3%
 
Juli 2%
Augusti 3%
September 5%
 
Oktober 9%
November 11%
December 13%
 
 
Detta innebär alltså att med en årsförbrukning så går det i januari 25000 kWh * 0,15 = 3750 
kWh
 
Ovanstående siffror stämmer dock inte alltid, som nu i vinter t ex då det var mycket milt i 
början av vintern. 

42



Miguel Lund Sidan 43 2010-04-06

Bilaga 6

Exempel: Kurvorna visar ett 50 kvadratmeter solcellsmoduler, på en villa med 150 kvm.
                Årsförbrukningen visas med producerad energi per år.

 

Diagram šver producerad effekt/Œr och energifšrbrukning/Œr
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Månad Energi i kWh från 50 kvm solpanel
  

Klart Halvklart Molnigt
Jan 256,2 166,0 50,5
Feb 572,7 391,1 132,7
Mar 952,6 667,6 267,0
Apr 1225,7 932,4 401,6
Maj 1457,8 1147,5 530,4
Jun 1487,6 1194,3 569,2
Jul 1504,7 1201,6 562,9
Aug 1316,5 1019,7 454,0
Sep 1093,3 811,9 328,4
Okt 722,8 509,8 185,1
Nov 378,9 249,0 79,4
Dec 171,1 108,3 31,4
Totalt/år (kWh) 11139,9 8399,0 3592,6

Energiförbrukning per månad i kWh
Månad

Jan      3 750    
Feb      3 250    
Mar      2 750    
Apr      2 500    
Maj      1 250    
Jun        750    
Jul        500    
Aug        750    
Sep      1 250    
Okt      2 250    
Nov      2 750    
Dec      3 250    
Totalt kWh/år    25 000    
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Bilaga 7

Energi minimering med solceller  i kWh
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Bilaga 8
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Bilaga 9
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Bilaga 10
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Bilaga 11
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Bilaga 12
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Bilaga 13
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Bilaga 14

51



Miguel Lund Sidan 52 2010-04-06

Mönsterås kommunhus energi produktion – statistik efter ett års drift

Under första året efter att anläggningen startat har rapportering gjorts av hur mycket 
solcellsanläggningen har producerat i kWh. Gunnar Thernström Byggnadsingenjör, Klimat- 
och energiråd för Mönsterås kommunhus har varit kontaktperson för detta arbete och 
informerat om producerad energi.

För att få en jämförelse av den beräknade produktionen och den verkliga har vissa månader 
redovisats under året.
Följande data kommer från Gunnar Thernström:

Energiproduktion i kilowatt timmar från att anläggningen tagits i bruk den 8:e december 2008 
till följande månader som har rapporterats. 

2009-03-01---  2 535 kwh
2009-06-01---10 853 kwh
2009-09-01---22 779 kwh
2009-09-30---25 206 kwh
2009-12-09---26 434 kwh vilket är lika med årsutbytet för första året.
2010-01-04---26 617 kwh
2010-02-01---26 626 kwh

Mönsterås solcellsanläggning var beräknad till 25 000 kWh/år från säljaren!
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