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Sammanfattning
Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de
senaste åren. Utvecklingen är dock inte självgående. Därför beslutade programnämnd
Samhällsbyggnad vid sammanträde 2013-05-07 att genomföra ett projekt med syfte att
utreda förutsättningarna för Örebro kommun att, tillsammans med andra aktörer i
regionen, producera förnybar el genom installation av solceller.
I projektet har ingått olika delmoment, bl.a. upprättande av en solkarta som visar
potentialen för tillvaratagande av solenergi på samtliga tak i Örebro tätort. Därtill har
tekniska och ekonomiska fallstudier gjorts av ett antal större tak i de kommunala
bolagens ägo samt av möjligheten att uppföra en markbaserad solcellspark.
Det finns flera motiv för kommunen att satsa på produktion av solel:





För att klara klimatmålet. Se vidare motiv för valda målnivåer nedan.
För att vara föregångare på området. Målet att bli självförsörjande på förnybar el
har väckt uppmärksamhet även utanför kommunens gränser. En satsning på
solceller i den omfattning som föreslås i tjänstskrivelsen innebär att kommunen
både kan ha Sveriges största tak- och markbaserade solcellsanläggning före
utgången av 2015.
För att det är lönsamt. Investeringar i den omfattning som föreslås är i flera fall
ekonomiskt lönsamma, utifrån genomförda livscykelkostnadsberäkningar (LCC).

Motiv för valda målnivåer
Örebro kommun har som mål i klimatplanen att till 2020 årligen tillföra 115 GWh ny
förnybar el, något som skulle göra kommunkoncernen självförsörjande på förnybar el.
Planerad utbyggnad av vindkraft väntas ge ungefär 110 GWh per år 2020, medan
resterande ca 5 GWh skulle kunna komma från solceller. En fördel med solceller i
sammanhanget är att de producerar som mest sommartid, när vindkraften producerar som
minst.
Som jämförelse kan nämnas att Eskilstuna har som mål att 10 procent av kommunens
egen elförbrukning ska vara solel. Om Örebro kommun skulle sätta ett motsvarande mål
innebär det en årlig produktion på drygt 10 GWh till 2020.
Resultat från analysen av solelproduktion från kommunens tak som presenteras i
projektrapporten visar på goda förutsättningar för samtliga kommunala fastighetsbolag.
Detaljerade fallstudier visar att lönsamma solelinstallationer kan ge en årlig
solelproduktion som överstiger föreslaget mål på 0,9 GWh, med den fördelning mellan
bolagen som visas i tabellen nedan. Fördelningen är baserad på de solelanläggningar som
i fallstudierna haft goda förutsättningar och bedömts som lönsamma, samt med viss
hänsyn till respektive bolags storlek. I inventeringen har investeringen för de föreslagna
solcellsanläggningarna räknats om till en motsvarande kostnad för elen utslagen på 30 år
baserat på livscykelkostnadsprincipen. Undantaget en fallstudie så varierar kostnaden för
de potentiella anläggningarna mellan 70 - 80 öre per producerad kWh. Örebro kommun
betalade 2012 cirka 83 öre per kWh el exklusive moms och abonnemangskostnad. Det
innebär att i de fall där solelkostnaden är lägre än 83 öre per kWh är det en lönsam
investering utifrån Örebro kommuns avkastningskrav och beslut om att basera
investeringar på livscykelkostnader.
Även markbaserade solcellsparker kan visa lönsamhet och erbjuder en tydligare
exponering och marknadsföring än anläggningar på tak. I projektrapporten ingår en
konsultstudie som belyser de tekniska och ekonomiska förutsättningarna.
Kommunledningskontorets förslag är att KumBro AB får i uppdrag att före utgången av
2015 ha uppfört markbaserad produktion av solel omfattande 1,4 GWh per år. Av detta
kan Örebro kommun tillgodoräkna sig 80 procent, 1,1 GWh/år, i sitt mål för solel.
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Fastighetsägare
Futurum
Örebroporten
Örebrobostäder
Markbaserad anläggning1
Totalt

Solelproduktion
2015-12-31 [GWh/år]
0,2
0,3
0,4
1,1
2,0

Uppskattad
investering [kkr]
3 000
3 500
6 500
12 700
25 700

Sammantaget innebär detta ett mål för kommunkoncernen att till slutet av 2015 ha
installerat solceller som motsvarar en årlig energiproduktion på 2,0 GWh.
Som mål till 2020 föreslås att Örebro kommun uppnått en årlig solelproduktion på
totalt 5 GWh.
Möjlighet att underlätta för andra aktörer
Den solkarta som upprättats som del av projektet är ett bra stöd för alla som äger ett tak i
Örebro tätort att beräkna möjligheten att producera el från solen. Kommunens energi- och
klimatrådgivare kan anlitas för att få ytterligare stöd kring solenergi.
Solkartan har även använts för att beräkna den totala solelproduktion som är möjlig för
Örebro kommuns tak. Kommunens ägda tak med goda förutsättningar för solelproduktion
skulle kunna producera omkring 65 GWh solel vilket skulle motsvara drygt hälften av
Örebro kommuns elanvändning 2012
För att få en bild av vilka hinder som finns har en del av projektet, i samarbete med
Energikontoret vid Regionförbundet, omfattat intervjuer med ägare av befintliga
solcellsinstallationer i regionen. Ett hinder som lyfts fram, och där kommunen skulle
kunna underlätta, är bygglovsprocessen. Det finns behov av tydligare riktlinjer än idag.
Kommunen kan även underlätta genom att avgiftsbefria bygglovsansökningarna, i de fall
bygglov krävs.

1

Avser Örebro kommuns andel i det samägda bolaget KumBro AB.
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Förord
Denna rapport sammanfattar flera delprojekt kring solceller i Örebro kommun och
innehåller förslag till åtgärder för hur kommunen, i samarbete med andra aktörer i
regionen, kan gå vidare för att främja den lokala produktionen av solel.
Projektet beslutades i programnämnd Samhällsbyggnad i maj 2013 (Sam 191/2013) och
har omfattat de delmoment som anges i avsnitt 1.1.
Rapporten är framtagen vid enheten för hållbar utveckling vid kommunledningskontoret,
Örebro kommun, med Niklas Jakobsson som projektledare.
Kontakt: hallbarutveckling@orebro.se
För mer information om Örebro kommuns klimatarbete, se www.orebro.se/240.html

Författarens tack
Jag vill rikta ett varmt tack till de som har varit mig behjälpliga i att ta fram underlag och
inkomma med synpunkter. Tack till Pär Ljungqvist och Per Elvingson på enheten för
hållbar utveckling, som bidragit med support för att avlasta mig som projektledare.
Tack också till Erik Lundell på kommunikationsavdelningen samt Maria Fagrell och
Daniel Nordström på kart- och mätenheten, Stadsbyggnad, som har varit ett ovärderligt
bollplank i utformningen och publiceringen av solkartan.
Jag vill också tacka Dag Lundblad på Energikontoret, Regionförbundet Örebro, för ett
gott samarbete med anknytning till deras pågående projekt Egen solel i Örebroregionen.
Slutligen tack till konsulterna Paradisenergi, Direct Energy, Tyréns och Sweco som
förutom med sitt underlag också varit behjälpliga i omkringliggande frågor.
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1 Inledning
Utvecklingen av etableringen av solceller fortsätter i snabb takt. Under 2012 installerades
8,1 MW solceller i Sverige vilket nästintill är en fördubbling jämfört med tidigare år2. En
orsak till denna utveckling är de sjunkande priserna.
Örebro kommun har som mål i klimatplanen att mellan 2008 och 2020 tillföra 115 GWh
ny förnybar el, vilket innebär att kommunkoncernen 2020 är självförsörjande på förnybar
el. Huvuddelen av målet är planerad att nås genom en storskalig utbyggnad av vindkraft
men elproduktion från solceller kan vara ett viktigt komplement. Örebro kommun har
därför genomfört ett projekt som syftar till att utreda potential och förutsättningar för
produktion av el från solceller.
Kommuner har möjlighet att främja en utökad solelproduktion på flera sätt.
•
•
•
•
•
•

•

Införa kommunala mål för solelproduktion
Införa mål för kommunala bolag
Ställa mer långtgående energikrav för kommunala byggnader
Ta fram riktlinjer för förenklad bygglovsprocess för solenergi
Kostnadsbefriade bygglov för solenergi
Ta fram underlag och support för att underlätta beslut om solelproduktion
– Aktiv energi- och klimatrådgivning
– Upprättande av solkarta
– Ekonomiskt underlag, Livscykelkostnadskalkyler, kassaflödesanalyser,
känslighetsanalyser
– Dokumenterande av projekterfarenheter från tidigare installationer
Uppföljning, utvärdering och spridning av tidigare projekt

1.1 Syfte
Projektet syftar till att utreda potentialen och förutsättningarna för Örebro kommun att,
tillsammans med andra aktörer i regionen, producera förnybar el genom installation av
solceller. Underlaget syftar till att ge en inventering av lämplig solcellslösning i enlighet
med beslut från programnämnd Samhällsbyggnad samt att ge förslag på placering,
lämplig organisationsform och ekonomiska förutsättningar för en större utbyggnad av
solceller i Örebro kommun.
Projektet är vidare av vikt för kommunens åtagande i beslutad klimatplan och utformning
av kvalitetsprogram för Södra Ladugårdsängen samt av intresse för Örebros kommunala
fastighetsbolag och KumBro AB (Utvecklingsbolaget i Örebro–Kumla AB). Därtill är
projektets resultat värdefull information för den kommunala energirådgivningen och för
vidare diskussioner med EON om möjligheterna till nettodebitering och köp av solel till
fast pris.
1.2 Delmoment
Projektet har innefattat följande delmoment:





Tillsammans med Energikontoret utvärdera resultat och erfarenheter från de
solcellsinstallationer som gjorts i Örebro.
Utreda den totala potentialen för elproduktion från solcellsinstallationer
installerade på tak med lämpliga förutsättningar.
Utreda möjligheter till att föreningar/samfälligheter kan köpa andelar i en
solcellsanläggning.
Tillsammans med Energikontoret genomföra minst tre fallstudier av installation
med solceller på befintliga byggnader samt en fallstudie för installation av

2

http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Vi-gar-mot-ljusare-tider-med-en-solcellseffektpa-238-MW/
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solceller på mark som visar på utformning, investeringsbehov och
lönsamhetsaspekt.
Utreda potential och ekonomiska förutsättningar för att bygga en större
solcellspark på mark.
Jämföra fördelar och nackdelar mellan alternativen att installera solceller på mark
respektive på byggnaders tak.
Medverka och stödja Energikontorets föreslagna projekt ”Egen Solel i
Örebroregionen” för vidare etablering av solceller i Örebroregionen.
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2 Bakgrund
Utvecklingen av solceller har de senaste tio åren varit enorm, den genomsnittliga
tillväxten i EU har varit runt 40 procent om året under 2000-talet. Bara mellan 2010 och
2012 har priset på solcellsinstallationer minskat med omkring 40 procent, vilket
illustreras i Figur 1.

Figur 1. Prisutveckling på solcellspaneler 2006-2013.

Intresset för att producera el med hjälp av solceller är i Örebro utbrett. Följande processer
och intressen har identifierats.










I beslut av kommunfullmäktige juni 2012 fick programnämnd Samhällsbyggnad i
uppdrag att återkomma med en inventering av lämplig solcellslösning.
I Utvecklingsbolaget KumBro AB förs diskussioner om en större satsning på
solel.
De kommunala bolaget har intresserat sig för solel, Örebroporten har installerat
solceller under 2013 på Behrns arena, Futurum har solceller på Mariebergs
förskola och det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder har påbörjat en
planering för installation av solel.
Idag finns solceller i Örebro installerade bl.a. på Transportstyrelsen,
Universitetet, Landstingets kansli, Behrn arena, Mariebergs förskola samt på ett
fåtal villor och små industrifastigheter.
I det regionala energi- och klimatprogrammet är målet att till 2020 producera 5
GWh solel i regionen.
Regionförbundets energikontor under 2013–2014 fått projektmedel för projektet
”Egen Solel i Örebroregionen”. Projektets mål är att samla marknadsaktörer i
nätverk för att stimulera utbyggnaden av solcellsinstallationer. I det ingår
kunskapsstöd för att få fler anläggningar med målsättning att arbeta långsiktigt
för regionens energi- och klimatmål.
I samband med försäljning av mark för byggande av Södra Ladugårdsängen har
underlag tagits fram för att främja energieffektivt byggande och elproduktion av
solceller.
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Medvetenheten och intresset för solceller har ökat från allmänheten. Flera
privatpersoner och ett fåtal företag har under 2012–2013 tagit kontakt med den
kommunala energirådgivningen för att få stöd och rådgivning kring installation
av solceller.
Diskussioner har under 2013 förts med EON för att utreda vilka möjligheter som
finns att Örebro kommun som ”solelproducent” kan ges möjlighet att sälja sin
överskottsel till ett fast pris.

2.1 Val av metodik för potential för solelproduktion
Det finns olika alternativ till att genomföra en potentialstudie för Örebros kommun att
producera solel. Örebro kommun har upprättat en så kallad solkarta, där hänsyn tas till
orientering, taklutning och skuggning från andra byggnader. Kartan visar den
solinstrålning som träffar respektive tak och gör det möjligt att beräkna potentialen för
solelproduktion. Underlaget kan även användas för solvärmeproduktion.
En liknande solkarta har gjorts över Göteborg och Stockholm. Då det inte finns samma
kartupplösning för Örebro kommuns tätort (exkl. Lillån, Norra Bro och Marieberg) som
för Göteborg kan modellen inte ta hänsyn till skuggningseffekter från t.ex. burspråk,
ventilationshuvar och skorstenar. Modellen ger trots det en god bild av potentialen för
solelproduktion.
Fördelar
 Potentialstudie med hög noggrannhet
 Solkartan ger underlag om solinstrålning per byggnad som kan användas som
underlag både för solvärme och solel
 Tillämpbar för alla i kommunen, även privatpersoner och privata fastighetsägare
 Marknadsföring av Örebro kommun kring fokus på förnyelsebar energi och miljö
 Upptar mindre tid av interna resurser
Nackdelar
 Högre kostnad
 Kräver framtida extern uppdatering
Mot denna bakgrund fattade programnämnd Samhällsbyggnad i maj 2013 (Sam
191/2013) beslut om att basera projektet på upprättande av en solkarta. Denna metod
presenteras närmare i avsnitt 3.2.
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3 Resultat
3.1 Erfarenheter av tidigare installationer i Örebroregionen
Telefonintervjuer har genomförts för att få svar på motiv till varför aktörer i Örebro län
investerat i solel. Målgrupper för intervjuerna har varit privatpersoner, fastighetsägare
och övriga näringsidkare inom privat sektor. Totalt har sjutton intressenter intervjuats, tio
privatpersoner och sju fastighetsbolag och småföretag.
Privatpersoners anläggningsstorlek varierar mellan 2 och 8 kW med ett snitt runt 5 kW
installerad effekt. Det motsvarar med gynnsamma förhållanden en årsproduktion av el på
4 500 kWh, vilket motsvarar genomsnittet för användning av hushållsel i ett småhus.
Anläggningarna har installerats 2011–2013.
Företagen har installerat solelanläggningar, från små på 5kW och upp till 120 kW. Den
äldsta anläggningen installerades 2005, men merparten är installerade 2010–2013. Nedan
sammanfattas målgruppens erfarenheter av solelinstallationer. En fullständig
sammanfattning av ställda frågor och de intervjuades svar finns att tillgå i Bilaga 8.1.
Vägande skäl för investeringsbeslut har varit miljöfrågan och ekonomisk långsiktig
lönsamhet. I det senare motivet är oberoende av elleveranser och framtida risker för
stigande elpriser en viktig faktor. Likaså att en investering i solel kan bli en bra
kapitalplacering jämfört med andra alternativ. Teknikintresse och goodwill för företaget
har varit mer underordnade motiv.
De flesta intervjuade har följt upp sin elproduktion. Generellt är de intervjuade nöjda med
sina anläggningar och tycker att ekonomisk prognos och beräknad elproduktion stämmer
med utfall. Generellt sett har de intervjuade positiva erfarenheter av sin solelanläggning,
den fungerar som den ska och levererar. Den väcker också intresse hos grannar enligt
flera intervjuade privatpersoner.
De flesta intervjuade menar att det finns möjligheter att underlätta beslut och
genomförande. Som förbättringsmöjlighet lyfts bland annat tillståndsprocessen fram.
Styrmedel och bidrag är viktiga och likaså tydliga regler och framförhållning inför
förändringar av villkor. Administrativa villkor hos nätägare och elhandel är i behov av
tydligt och pedagogiskt innehåll.
3.2 Genomförandebeskrivning – solkartering
I ett tidigare forskningsprojekt utvecklades solinventeringsvertyget SEES (Solar Energy
from Existing Structures). Upplägget av metodiken för upprättande av solkartan kan
sammanfattas i följande steg.







Datainsamling av meteorologi
Datainsamling av byggnadsgeometerier
Uppdatering av Tyréns egen 3D-modell till 2012 års verklighet
SEES-analys
GIS-analys av olika energiklasser per hustak
Export av data till kartapplikation samt implementering på lämplig hemsida.

Solinventering med SEES kräver två typer av indata: meteorologi (timbaserad direkt och
diffus solinstrålning under ett helt år) samt byggnadsgeometrier (tredimensionell
karakterisering av byggnader).

Sida | 11

Meteorologiska data för Örebro hämtades från SMHIs strålningsmodell STRÅNG3.
Strålningsmodellen är baserad på tio års modellerade värden, perioden 1999–2009.
Den andra typen av indata som krävs är datainsamling av byggnadsgeometrier. För att
karakterisera befintliga byggnader i 3D krävs laserscanning från luften, eller så kan cadfiler användas. Laserscanning, som vanligen ger en högdetaljerad höjdmodell, fanns inte
tillgänglig för Örebro tätort. Med hjälp av Stadsbyggnadskontoret i Örebro kommun har
det dock varit möjligt att använda de flygfotografier som genom avtal med
Lantmäteriverket finns tillgängliga inom kommunen. Denna datatyp har använts till att
uppdatera Tyréns egen databas över centrala Örebro vilket ger en bild av Örebro 2012.
Underlaget för solcellsstudien kommer från ett fotogrammetriskt framställt underlag.
Arbetet med Örebro utfördes 2009 och baserade sig på 2006 års bilder från Lantmäteriet
med en upplösning av 25 cm (flyghöjd 2 500 m). Utifrån detta har området 3D-karterats
avseende takkonstruktioner (takfot, taknock samt detaljer på tak som varit högre/större än
ett visst angivet mått). Detta underlag kan sägas hålla en mätosäkerhet på cirka 0,5 m.
3D-modellen behöver uppdateras för att återspegla Örebro för ett senare år, förslagsvis
2012.
Genom solinventeringen har totalt 21 915 enskilda byggnader och 4 943 906 m2 takyta
analyserats för solinstrålning. I Figur 2 framgår att den största delen av den totala takytan
har en årlig solinstrålning på 885 kWh/m2, vilket är en god förutsättning för
solelproduktion.

Antal byggnader

Figur 2. Histogram av medelinstrålning för alla byggnader kWh m-2 år-1.

I Tabell 1 beskrivs hur stor del av takytan som har en årlig solinstrålning som överstiger 1
000 respektive 950 kWh/m2. I tabellen går även att utläsa att de antal byggnader som har
tak som överstiger en yta av 40 respektive 100 m2. Av den totala takytan i Örebro har 13
respektive 48 procent en årlig solinstrålning på mer än 1 000 respektive 950 kWh/m2.
Det finns knappt 4 500 byggnader som har minst 40 m2 tak som uppfyller det fiktiva
instrålningskravet på minst 1 000 kWh/m2, år och 1 500 byggnader som har minst 100 m2
takyta som möter kravet. Det finns således ett tusental tak i centrala Örebro som är
lämpliga att utreda vidare för solenergiutvinning.

3

www.smhi.se/strang
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Tabell 1. Takytor (m2) och byggnader (antal) som uppfyller olika fiktiva instrålningskrav.
Instrålning
Total
Total
Andel av
Byggnader med
Byggnader med
(kWh m-2 år- takyta
instrålning
totala takytan >40 m2 som
>100 m2 som
1
)
(m2)
(kWh år-1)
i centrala
uppfyller
uppfyller
Örebro (%)
instrålning (antal) instrålning (antal)
637
672 286 730 13 %
4 428
1 449
> 1 000
977
2 361
2 331 388
48 %
9 930
5 867
> 950
643
913

Eftersom SEES modellerar solinstrålning (kWh/m2 och år på takytor) ska resultatet ses
som en uppskattning utifrån tillgänglig indata.
Resultatet av solkarteringen visas med en kartapplikation, en s.k. solkarta, som kan
presenteras på lämplig hemsida. Genom solkartan kan användaren klicka på enskilda
fastigheter och då ges information om verklig takyta samt total instrålning på takytan.
Örebro kommun har valt att applicera solkartan på kommunen egna digitala karttjänst.
Upplägget presenteras närmare i avsnitt 3.3.
3.3 Uppförande av Örebros solkarta
Solkartan mot allmänheten
Örebro kommuns kartfunktion finns i två versioner, där en förenklad modell är åtkomlig
för allmänheten via Örebro kommuns hemsida, www.orebro.se/solkarta. Underlaget är
åtkomligt för privatpersoner, företagare, fastighetsförvaltare med flera.
Genom att klicka i solkartan visas den solinstrålning som träffar en byggnads takyta och
därigenom beräknas den solel eller solvärme som är möjlig att producera. Upplägg och
instruktioner för hur solkartan används presenteras i anslutning till solkartan på webben
och finns närmare beskrivet i avsnitt 8.3, Utformning av Örebro kommuns solkarta.
Genom kommunens energi- och klimatrådgivning är det möjligt att få hjälp med att ta
fram underlag för samtliga byggnader för en större fastighetsförvaltare.
Området som omfattas av solinventeringen presenteras i Figur 3 och består av Örebro
tätort, exklusive Marieberg, Norra Bro och Lillån. Att dessa områden exkluderats beror
på att det saknas de flygfotograferingskartor som analysen är baserad på. I Figur 3 är
områden som solinventerats markerade med gult och områden som exkluderats med blått.
Området som solinventerats omfattar alla bebyggelsetyper och ägarförhållanden (villor,
offentliga byggnader, industrifastigheter etc.).
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Figur 3. Solinventering av Örebro tätort.

Intern användning av solkarta
Därtill finns en intern kartfunktion där kommunen arbetar med GIS-skikt, t.ex. för
planering av vatten och avlopp eller bullerpåverkan. Genom att integrera solkartan i
kommunens egna kartsystem ges möjlighet till att kombinera olika GIS-skikt för att
sammanföra olika aspekter. Det är t.ex. möjligt att med hjälp av solkartan få fram de
byggnader som har goda förutsättningar för solelproduktion och som inte ligger inom de
områden där varsamhet speciellt ska beaktas. Upplägget möjliggör även att solkartan kan
ge underlag om potential till solelproduktion baserat på fastighetsägare eller dylikt, vilket
presenteras i avsnitt 3.4.1, Analys av Örebro kommuns byggnader för solelproduktion.
3D-modellen behöver uppdateras för att återspegla Örebro för ett senare år, förslagsvis
2012. För att solkartan ska vara aktuell krävs att den uppdateras. Detta bör förslagsvis
göras var femte år. Kostnaden för uppskattas till 50 000 kr var femte år.
3.4

Potential till solproducerad el

3.4.1 Analys av Örebro kommuns byggnader för solelproduktion
Utifrån solkartan har den möjliga solelproduktionen från Örebro kommuns samtliga
byggnaders ägda tak analyserats. Även de kommunala bolagen omfattas. Analysen ger en
god bedömning om vilken solelproduktion som är möjlig genom att installera solceller.
I analysen med hjälp av solkartan är hänsyn tagen till större skuggningsfaktorer,
orientering och lutning på byggnadernas tak. Den potential för solelproduktion som
redovisas i Tabell inkluderar bara takyta med god solinstrålning, över 950 kWh/m2, år,
och tak större än 250 m2. Av den analyserade takytan har antagande gjorts att traditionella
(baserade på kisel) solceller kan monteras på 80 procent av takytan och att
solelsanläggningen har en total verkningsgrad på 13 procent. Underlaget redovisas i
Tabell och är baserat på de data som redovisas i analysen som finns presenterad i avsnitt
8.4,
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Bilaga – Analys av solelpotential Örebro kommun.
Tabell 2.Solinventering av Örebro kommuns byggnader inklusive kommunala bolag.

Fastighetsförvaltare

Futurum
Örebroporten
Örebrobostäder
Örebro kommun
Totalt

Tillgänglig
takyta* [m2]
20 800
81 000
349 200
209 100
660 100

Potential
solelproduktion
[GWh]
2,06
8,00
34,50
20,66
65,22

Andel solel av
elanvändning [%]
9
50
77
54
54

* Tillgänglig takyta med årlig solinstrålning på minst 950 kWh/m2.

Tabell visar att potentialen är god för solelproduktion från kommunens befintliga
byggnaders tak. Totalt är det möjligt att med de tak som har goda förutsättningar
producera omkring 65 GWh solel. Det motsvarar drygt hälften av Örebro kommuns
elanvändning 2012. Som jämförelse kan nämnas att Örebro kommuns mål att till 2020
producera 115 GWh el vilket tillsammans med mål om energieffektivisering skulle göra
kommunen självförsörjande på el.
Örebrobostäder är tillsammans med Örebro kommun de som har störst potential till
solelproduktion, även i förhållande till fastighetsförvaltarens elanvändning.
Det bör dock beaktas att flera byggnader och tak kan vara olämpliga för solelproduktion
av byggnadstekniska, estetiska eller andra skäl.
3.5 Bidrag, tullar, skatteregler och nettodebitering
Många intressenter har kritiserat att de som producerar el genom solceller måste betala
skatt och moms även för den del av den köpta elen som motsvaras av den el som matas in
på nätet. De har velat ha en s.k. nettodebitering vilket innebär att producerad el och köpt
el kan kvittas. I Sverige har regeringen hävdat att en nettodebitering inte är förenligt med
EU:s momsdirektiv. Andra länder som Danmark har gjort en annan bedömning och infört
nettodebitering.
Regeringen har i en proposition till riksdagen istället föreslagit ett skatteavdrag.4 De nya
reglerna föreslås gälla från halvårskiftet 2014, vilket innebär att första skatteavdraget kan
göras i självdeklarationen 2015. Skatteavdraget innebär i korthet att:






Skattereduktion ges till privatpersoner och företag
Skattebefrielsen på köpt el ges för samma mängd el som matas in på nätet, dock
högst 30 000 kWh, vilket mosvarar ca 12 000 kr.
Nätbolaget lämnar uppgifter till skatteverket om hur mycket el som matats in
respektive köpts. Uppgifterna förtrycks i självdeklarationen.
Som mikroproducent räknas den som har en säkringsstorlek som högst uppgår till
100 A.
Skattereduktionen uppgår till 60 öre/kWh.

När det gäller energiskatt och skattereduktion så spelar det ingen roll vilken typ av
juridisk person man är, företag, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar,
samfälligheter eller privatpersoner. Detta med undantag för de vanliga
energiskatteförutsättningar som lantbrukare och viss tillverkande industri har.
Tullar
Under 2013 fördes diskussioner för att lösa konflikten om införandet av tullar på
Kinatillverkade solceller till EU. Diskussionerna resulterade i att EU och Kina kom
4

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Prop. 2013/14:151

Sida | 15

överrens om att ett lägstapris på kinesiska solpaneler ska införas samtidigt som Kina
endast kommer att få exportera en viss mängd solceller till EU. Det som överstiger denna
mängd, och de företag som inte går med på lägstapriset, kommer att drabbas av de höga
strafftullarna. Överenskommelsen gäller till slutet på 2015.
3.6 Solcellsandelar
Den femte februari 2014 invigdes Sveriges största markbaserade solcellspark, som ligger
invid E18 några kilometer öster om Västerås. Solcellsparken består av moduler som är 72
m2 och har en installerad effekt på 1 MW. Produktionen beräknas bli 1,2 GWh per år.
Panelerna är monterade på solföljare som kontinuerligt riktar in sig mot solen, vilket
bedöms öka elproduktionen med ca 40 procent i jämförelse med fast monterade
solcellsmoduler. Utformningen innebär dock högre material- och installationskostnader.
Affärsmodellen är intressant. Företag och privatpersoner erbjuds att köpa en panel eller
en hel solföljare till en fast månadskostnad. Företag som köper en hel solföljare har
möjlighet att använda den i marknadsföring och göra studiebesök i parken.
Det finns inga särskilda gynnsamma regler för en ekonomisk förening, jämfört med en
anläggning som ägs i egen regi. Lönsamheten beror på det avtal som reglerar vad
solcellsägare får betalt för producerad el. Detta brukar regleras i ett s.k. Power Purchase
Agreement (PPA). Att ha ett avtal med ett högt elpris är ett sätt att få in flera aktörer och
kapital till investeringen, men det kan även göras genom ett gemensamt aktiebolag.
Oavsett ägandeform kan processens moment sammanfattas i följande steg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ägandeform ekonomisk förening eller aktiebolag
Eget kapital och/eller banklån för varje ägare och/eller gemensamt
Avtal som reglerar upplåtelse av mark
Bidragsansökan (länsstyrelsen)
Bygglov (kommunen)
Upphandling
Nätanslutning via nätägare
Försäljning av el till elhandlare
Ansökan om elcertifikat (Energimyndigheten och Svenska kraftnät)

3.7 Fallstudier och lönsamhetsberäkningar
Fokus i projektet har varit att utreda potential och ekonomiska förutsättningar för
solelproduktion. En inventering av Örebro kommuns möjligheter att investera i solceller
på befintliga tak har därför genomförts. I samråd med representanter för de kommunala
bolagen har 15 byggnader valts ut och undersökts.
3.7.1 Metod
För att beräkna potentialen och lönsamheten för solelproduktion från de valda
byggnadernas tak har en mängd indata inhämtats. Förutom insamlande av information
genom platsbesök vid samtliga byggnader har underlaget baserats på följande indata.
Solinstrålningen som träffar en solcellsmodul beror på eventuell skuggning, dess
orientering och dess lutning. Solcellernas verkningsgrad är beroende av den solinstrålning
som träffar modulen. När det handlar om solcellsanläggningars olika storlek pratar man
ofta om toppeffekt som anges i kWp. För att kunna jämföra olika anläggningars
verkningsgrad väger man samman dessa faktorer och pratar om normerad produktion som
anger mängden solinstrålning per installerad toppeffekt.
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Figur 4. Normerad årsproduktion från en solcellsmodul orienterad mot syd utan skuggning.

Från www.soldata.se finns exempel på anläggningar som mellan januari och september
2013 producerat 960 kWh/kWp. Det gör det troligt att anläggningen kommer att
producera över 1 000 kWh/kWp på helår, vilket anger en hög verkningsgrad och en faktor
som påverkar anläggningens lönsamhet.
För att kunna beräkna de uppskattade investeringskostnaderna har underlag inhämtas för
större och mindre anläggningar. Anläggningar upp till 10 kWp visar på en kostnad
motsvarande 14 kkr/kWp exkl. moms. För anläggningar på 100 kW är kostnaden omkring
12 kkr/kWp exkl. moms.
För att ta fram ett jämförbart elpris för solel används metoden ”Levelized cost of
electricity” (LCOE). Metoden är baserad på livscykelkostnader och tillämpas för att
jämföra kostnaden för energiproduktion från olika energikällor. Beräkningen är ett
hjälpmedel för investerare och beslutfattare att se vilken typ av investering som är mest
lönsam. I modellen tas hänsyn till investeringskapital, kostnader för bränsle, realränta och
servicekostnader. Resultatet blir en genomsnittlig kostnad för energin utslagen på
anläggningens livslängd. Kostnaden för energin redovisas i öre per kWh benämns som
kalkylerat elpris och blir på det sättet direkt jämförbar med det befintliga elpriset.

Figur 5. Beräknat rörligt elpris från solcellsinstallationer för tre produktionsnivåer.

Figur 5 visar kostnaden för produktion av solelenergi i öre per kWh. En solelanläggning
med en produktion på 800 kWh/kWp producerar el till samma kostnad som nuvarande
elpris med förutsättningarna att installationskostnad uppgår till 12 kkr/kW och ett reellt
avkastningskrav på 2 procent.
Elpriset består av flera delar och värdet på elen beror på om den köps eller säljs. En första
uppdelning är mellan den fasta abonnemangskostnaden och den rörliga kostnaden som
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baserar sig på elanvändningen. För större aktörer är det ofta viktigt att uppnå en viss
stabilitet och förutsägbarhet för elpriset. För denna säkerhet betalar man extra i
administrativa avgifter för att få ett stabilt pris för nästa års budget.
Tabell 3. Skillnader mellan köpt och såld el.

Beskrivning

Spotpris/månadsmedel
Energiskatt
Bra miljöval
Elcertifikatavgift
Nätöverföringskostnad
Totalt pris

Rörligt elpris för
köpt el
[öre/kWh]
44
29
0,5

Beskrivning

Spotpris/månadsmedel
Avgift handel
Ersättning för
elcertifikat
3 Nätnytta
6
83

Ersättning för
såld el
[öre/kWh]
38
-4
20
3
57

Priset för såld el är aktuellt om man säljer den el som produceras, det vill säga den el som
inte används direkt av byggnadens verksamhet. Det är prisskillnaden mellan köpt och
såld el som ger upphov till att lönsamheten blir bättre om en anläggning kan
dimensioneras utefter byggnadens elanvändning. Egenproducerad solel ersätter kostnaden
för den rörliga delen, vilket även blir dess värde. I de fall solcellsanläggningen matar ut el
på elnätet blir ersättningen i dagsläget lägre då det för närvarande inte är möjligt med
“nettodebitering” (se avsnitt 3.5). Det innebär att det totala värdet på solelen sjunker
något.
Underlagsrapporten presenterar även en jämförelse av tunnfilmssolceller och
kiselsolceller. Därtill presenteras vanliga monteringsupplägg för solcellsmoduler samt
systemets uppbyggnad. Se vidare bilaga 8.5, Projektrapport: Solinventering Örebro
kommun – Paradisenergi.
3.7.2 Resultat
Efter att ha kombinerat information från platsbesöken med indata om solinstrålning och
investeringskostnader så presenteras förutsättningar för solelproduktion för varje enskild
byggnad enligt följande upplägg.










Förutsättningar i form av skuggning, taklutning och orientering
Föreslagen storlek på solcellsanläggning i yta och effekt
Energiproduktion i förhållande till effekt (normerad produktion kWh/kWp)
Total årlig elproduktion
Behov av säkringsstorlek för uppkoppling på elnät
Information om verksamhet eller andra speciella förutsättningar
Monteringsupplägg och typ av lämpliga solceller
Lämplig effektstorlek (anläggningsstorlek) för att minimera utmatning av el på
nätet.
Investeringskostnad.
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Figur 6. Exempel på förutsättningar för solelproduktion från Bågen, en av de 15 besökta
byggnaderna.
I kolumnen till höger i

Figur 6 presenteras den lägsta energianvändning aktuell byggnad har kl. 10–14 under
sommarmånaderna. Detta med anledning av att energianvändningen påverkar
dimensioneringen av solelanläggningen om man vill minimera utmatningen av el på
nätet. Om kravet är att minimera andelen utmatad el på nätet för att göra anläggningen
mer lönsam är en lämplig storlek cirka 25 procent större än lägsta effektbehov.
Ur aspekten att uppnå kommunens klimatmål, marknadsföring, miljönytta och att vara en
kommun som ligger i framkant är det den totala årsproduktionen som är relevant att
basera dimensioneringen av solelanläggningar på.
I rapporten görs en känslighetsanalys av hur ovanstående påverkar lönsamheten för
anläggningen, med hänsyn tagen till verksamhetens elanvändning. Om
solcellsanläggningarna dimensioneras så att 10 procent av elen säljs innebär det att
lönsamheten minskar med 3 öre per kWh. I genomförda fallstudier motsvarar det ett
elpris på 80 öre per kWh istället för 83 öre per kWh. Även ett elpris på 80 öre per kWh
överstiger fallstudiernas kalkylerade elpris och därigenom kan konstateras att även om
10 procent av elen säljs är det en lönsamt. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv är det alltså
lönsamt att installera en större anläggning än vad byggnadens elbehov är.
I Tabell 4 presenteras de inventerade byggnaderna för installation av solceller
tillsammans med kostnader och det kalkylerade elpris som anger investeringens
lönsamhet. Det kalkylerade elpriset ska jämföras med de ca 83 öre per kWh som Örebro
kommun betalar för elen. Vissa uppgifter i sammanställningen har utelämnats då det inte
varit aktuellt att gå vidare med förutsättningarna för vissa byggnader.
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Tabell 4. Förutsättningar för solelproduktion från inventerade byggnader.

Benämning

Futurum
Engelbrektsskolan
Risbergska skolan
Karl Johansskolan
Karolinska skolan
Örebroporten
Stadsbyggnadshus
1
Virginska skolan
Bandyhallen
Tybblelundshallen
Mellringe
sporthall
Örebrobostäder
Haga Centrum
Bågen
Varberga
Änggatan
Örebro kommun
Naturens hus

Solcellsanläggnings
yta [m2]

Installationstorlek [kW]

Total
produktion
[MWh]

Investeringskostnad [kkr]*

Kalkylerat
elpris
[öre/kWh]*

300
1 400
1 000

45
210
70

42
204
65

650
2 700
950

72
70
74

450

30

27

450

75

340
4 000
4 500
1 100

50
600
300
80

46
534
260
74

750
6 600
3 300
1 050

74
77

5 000
500
500
900

300
75
75
140

275
65
68
115

3 600
1 000
1 000
1 850

74
80
76

260

16

14

250

91

*Medelvärde av intervall redovisat i 8.5 Projektrapport: Solinventering Örebro kommun –
Paradisenergi

I rapporten som återfinns i bilaga 8.5 presenteras indata om hur livscykelkostnader har
beräknats och hur dessa omräknats till motsvarande kalkylerat elpris. Därtill har en
känslighetsanalys gjorts där solcellsanläggningens livslängd satts till 15 år istället för 30
år.
3.7.3 Slutsatser
Inventeringen visar att tekniskt är flera av taken lämpliga för en standardinstallation av
solceller. Sex anläggningar har bra förutsättningar vad gäller att ta tillvara den
producerade energin för egen användning, vilket ökar lönsamheten för installationen. För
varje byggnad har en kostnad för en nyckelfärdig installation uppskattats. Detta pris gäller
utan investeringsstöd från Energimyndigheten då bidraget för perioden 2013–2016 är
intecknat och möjligheten att få bidrag i dagsläget är liten.
För de inventerade byggnaderna har investeringen för de föreslagna
solcellsanläggningarna räknats om till en motsvarande kostnad för elen utslagen på 30 år,
baserat på livscykelkostnadsprincipen. Kalkylerat elpris för de potentiella anläggningarna
varierar mellan 70 och 80 öre per producerad kWh, om fallstudien för Naturens hus
utesluts. Det kan ses som att binda sin elkostnad de närmaste trettio åren och det ska
jämföras med den rörliga elkostnad man betalar idag. Örebro kommun betalade 2012
cirka 83 öre per kWh el exklusive moms och abonnemangskostnad. Det innebär att i de
fall där solelkostnaden är lägre än 83 öre per kWh är det en lönsam investering utifrån
Örebro kommuns avkastningskrav och beslut om att basera investeringar baserat på LCCkostnader.
Om ovanstående lönsamma projekt presenterade i Tabell 4, skulle realiseras fullt ut
motsvarar det en årlig elproduktion på 1,7 GWh el, exklusive Naturens hus.
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3.8 Markbaserad solcellsanläggning
I samarbete med Energikontoret vid Regionförbundet har Örebro kommun utrett
förutsättningarna för markbaserade solcellsanläggningar. Konsultföretaget Direct Energy
har som en del av Energikontorets projekt ”Egen Solel i Örebroregionen” utrett
utformning och potential för en markbaserad anläggning i Gräve, väster om Örebro.
Den aktuella marken är lättillgänglig outnyttjad åkermark med byggförbud på grund av
sin närhet till flygplats. Marken omfattar cirka 10 000 m2 ( 50*200 m), är orienterad mot
sydväst och finns nära befintligt elnät. Den befintliga transformatorstationen kan ta emot
200 kW utan ombyggnad, men även högre effekter kan anslutas utan alltför höga
merkostnader. I rapporten studeras fem anläggningsalternativ med en installerad effekt
mellan 50 och 400 kWt. Det motsvarar cirka 330–2 600 m2 solceller vilket beräknas uppta
cirka 1 100–8 600 m2 markyta.
Utan bidrag blir alternativet med den största anläggningen, på 400 kWt mest lönsam då
den ger en avkastning på 4,8 procent per år. Kalkylerna bygger bland annat på att den
genererade elen säljs till en elhandlare för 0,50 kr/kWh första året och att priset därefter
stiger med 3 procent per år. Det bör noteras att ett elpris (försäljningspris till Nordpool)
på 0,50 kr/kWh, och även en elprisökning på tre procent, i dagens läge är högt räknat. Det
kan jämföras med ett försäljningspris på 0,38 kr/kWh som beräkningarna för fallstudier är
baserade på (tidigare presenterat i Tabell 3).
I övrigt är rapportens resultat är i stor utsträckning tillämpbar även för andra platser och
större anläggningar. Det finns inte heller några tekniska hinder att bygga ut
solcellsanläggningen i etapper, förutom att elnätsanslutningen från början behöver
dimensioneras för den slutliga storleken. Direct Energy menar att lönsamheten endast
påverkas marginellt för större anläggningar uppemot 1–1,5 GWh. Därmed kan underlaget
även användas för att uppskatta en större markbaserad solcellsanläggning.
3.8.1 Förslag till placering av markbaserad solelanläggning
En viktig utgångspunkt till att föreslå var en eller flera större markbaserade
solelanläggningar kan placeras är att hitta markområden som är av lågt värde. I första
hand bör man utnyttja ytor som redan används eller som inte kan bli föremål för
byggnation, markodling eller liknande intressen. En annan viktig aspekt är
marknadsföring, framförallt om man tänker sig att sälja solcellsandelar. De som är
intresserade av att investera i en solcellspark och/eller köpa solcellsandeler vill generellt
att det synliggörs.
Ett exempel är att etablera en större solcellsanläggning i anslutning till ett större
köpcentrum, t.ex. Marieberg. Då används ytor av lågt värde med ett bra läge, då det kan
ses av många förbipasserande. Genom att utnyttja stora ytor på nuvarande kundparkering
kan en anläggning upprättas. Med en bra utformning kan solcellsanläggningen förutom
att producera el även fungera som tak och regnskydd. Därtill kan laddning erbjudas
kunder med elcyklar, el- och elhybridbilar under tiden de handlar. Anläggningar liknande
denna typ har upprättats i Helsingborg, Eskilstuna och Uppsala.
Ett annat alternativ kan vara att etablera en park i anslutning till huvudtrafikleder där
Örebro eller Kumla äger mark. Även det är markområden av lågt värde men som har ett
bra reklamvärde. Vidare kan det vara möjligt att en park utformas så att den även minska
buller från trafikleden.
Vid val av placering av solcellsparker är det viktigt att undersöka i vilken omfattning
området är utsatt för skuggning. Såväl omkringliggande byggnader, vegetation,
belysningsstolpar m.m. kan utgöra problem. Hänsyn behöver även tas till vattenavrinning
och infrastruktur.
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3.9

Känslighetsanalys

3.9.1 Jämförelse av solelproduktion mellan solkarta och fallstudier
En känslighetsanalys har gjorts för att jämföra den solelproduktion som solkartan
uppskattar i förhållande till den potential som bedömts i samband med de fallstudier som
ingått i projektet. Urvalet begränsas av de fallstudier som gjorts och av att många
byggnader på kartan har sammansatta tak, där fallstudierna utgått från vissa delar av
byggnadernas tak.
Fyra byggnader har jämförts och redovisas i Tabell 5 nedan. I jämförelsen har solkartans
takytor valts för att efterlikna de takytor som varit aktuella i fallstudien. För att ta hänsyn
till att dessa ändå skiljer sig åt jämförs elproduktionen för solkartan respektive fallstudien
i kWh/m2.
Tabell 5. Jämförelse av uppskattad solelproduktion baserat på fallstudier respektive
solkarta.

Fastighetsägare

Benämning

Futurum
Örebrobostäder
Örebrobostäder
Örebroporten

Engelbrektsskolan
Varberga
Bågen
Bandyhallen

Fallstudie
solelprod.
[kWh/m2,år]
0,140
0,136
0,130
0,134

Solkarta
solelprod.
[kWh/m2,år]
0,137
0,121
0,124
0,135

Skillnad i
solelprod.
per yta [%]
2
11
5
–1

Ovanstående tabell visar att skillnaderna generellt är små mellan den solelproduktion som
uppskattats genom fallstudier respektive baserats på solkartan, med hänsyn tagen till den
yta som är aktuell för solelproduktion. Örebrobostäders Varberga sticker ut något men det
är också den takyta där den verkliga utformningen av installationen skulle skilja sig från
solkartans sätt att räkna. Med undantag för Örebroportens Bandyhall så visas positiva
procentsiffror, vilket visar att potentialen från fallstudierna överstiger potentialen från
solkartan. Det indikerar att solkartan och tillhörande beräkningsunderlag räknar
”försiktigt”.
Men det är viktigt att understryka att en uppskattning om solelproduktion med solkartan
är ett första steg och att man behöver gå vidare med platsbesök för att få fram en anpassad
utformning som tar hänsyn till takets förutsättningar.
3.10 Jämförande av markbaserad respektive installation av solceller på tak
Förutsättningarna i Örebro är goda för installation av solceller både på mark och på tak,
vilket presenterats i tidigare avsnitt. Det finns fördelar och nackdelar med att installera
solceller på tak respektive på mark.
Solcellers produktion av el beror, förutom på systemets verkningsgrad, på den mängd
solinstrålning som träffar solcellerna. Solinstrålningen beror på yttre faktorer som
skuggning, orientering och lutning. Generellt sett finns större frihet att anpassa
solcellsanläggningen med hänsyn till lutning och orientering vid en markbaserad
anläggning än om solcellerna installeras på tak. Skuggning är den faktorer som har störst
betydelse för solelproduktionen och tak kan vara mindre utsatta för skuggning. Men som
underlaget i Örebros solkarta visar så kan spridningen vara stor.
Det finns många solcellsanläggningar som skulle kunna installeras på mark som inte är
utsatta för skuggning i likhet med exemplet i Gräve, se avsnitt 3.8. Investeringen för
markbaserade solcellanläggningar blir i regel något lägre än för en takinstallation men det
förutsätter ett lågt markpris. En markinstallation kan upprättas fortare.
En tydlig fördel med markbaserade solcellsanläggningar är att man inte behöver ta
hänsyn till ett befintligt taks livslängd, vilket blir aktuellt för en takinstallation.
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Takmonterade solceller kan behöva monteras ner för att taket behöver förnyas för att
sedan monteras upp igen.
Däremot bör risken för skador, stöld och skadegörelse vara mindre för solceller som
monteras på tak. Slutsaten blir att det är svårt att generellt avgöra fördelar och nackdelar
mellan markbaserad respektive takmonterade solceller, det måste avgöras från fall till fall.
Generellt kan fördelar och nackdelar med takbaserade respektive markbaserade
solelanläggningar sammanfattas enligt nedan.
Fördelar takbaserad solelanläggning
 Mindre risk för stöld, skadegörelse
 Mindre utsatt för skuggning (inom tätbebyggt område med samma byggnadshöjd)
 Förutsättningar för att integrera solceller som solavskärmning, tak- och
fasadmateria, m.m.
 Nyttjande av ”död yta”, tar ingen markyta i anspråk
Fördelar markbaserad solelanläggning
 Större möjligheter till anpassning av orientering och lutning
 Lägre installationskostnad (vid lågt markpris)
 Större marknadsvärde (beroende på placering)
 Snabbare montering
 Hänsyn behöver inte tas till takets livslängd eller lastpåverkan av solceller
 Mindre hänsyn behöver tas till vind och snölaster
3.11 Rutiner för bygglov för solceller och varsamhetsaspekter
Solpaneler för värmeproduktion och solceller för elproduktion placerade på tak eller vägg
påverkar byggnaders yttre utseende och kräver därmed bygglov. Om solpaneler/solceller
placeras på mark eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behövs inget
bygglov.
Örebro kommun har idag ingen statistik över antal bygglovsärenden gällande solceller
och solvärme. Men utifrån intervjuade handläggare och kommunens
ärendehanteringssystem rör det sig om färre än tio ärenden per år som är
bygglovspliktiga. Installation av solceller eller solvärme hamnar vanligtvis inom
ärendekategorin ”mindre fasadändring” vilket innebär en bygglovsprövning som kostar ca
5 000 kr. Som jämförelse kan nämnas att man i Eskilstuna får in 5–6 bygglovsärenden för
solvärme/solceller per år. Kostnaden för bygglov ligger i Eskilstuna på omkring 1 800 kr.
Eskilstuna kommun har valt att införa kostnadsfria bygglov för solvärme/solceller. Om
bygglov för solceller/solvärme skulle vara kostnadsfria i Örebro kommun skulle det med
dagens volymer innebära en minskad intäkt på 50 000 kr per år. Knivsta kommun har gått
ett steg längre och infört riktlinjer som bygglovs-befriar installation av solvärme/solceller
på en- och tvåfamiljshus vid uppfyllande av vissa villkor5. Riktlinjer av denna typ
underlättar beslut kring bygglov och minskar arbetsinsatserna. Därtill är det ett viktigt
symbolvärde för att ge en tydlig signal om att kommunen ser positivt på ökade
solinstallationer och vill främja den utvecklingen. Att ansöka om bygglov är något som
de som installerat solceller/solvärme betraktar som ett stort hinder enligt den
erfarenhetsinsamling som presenteras i avsnitt 3.1.
I vissa fall kan installation av solvärme eller solceller på tak påverkas av
varsamhetsfrågor. Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt
inom områden av riksintresse för kulturminnesvården behöver varsamhetsfrågor beaktas i
samband med bygglov. Därtill kan enskilda hus av byggnadsminnesklass anses vara
olämpliga för installation av solfångare/solceller. Detta baserar sig på det som finns
5

http://www.knivsta.se/~/media/Files/Bygga-bo-miljo/Miljo-energi/Solceller_riktlinjer.ashx
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skrivet i BBR (Boverkets byggregler) som i sin tur lutar sig mot PBL (Plan- och
bygglagen).
Boverkets byggregler (BBR)
Kraven på energihushållning vid ändring av byggnad ska tillämpas ”så att byggnadens
kulturvärden inte skadas och de arkitektoniska och de estetiska värdena kan tas tillvara”6
PBL 8 kap 17§ (generell varsamhetsparagraf)
”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar
till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden.”7
PBL kap 8 § 13 (förvanskning)
”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”8.
Bedömning och sammanvägning av varsamhetsfrågor gentemot innemiljö, minskad
miljöpåverkan, ekonomiska aspekter m.m. görs genom enskilda prövningar. I samband
med en bygglovspliktig åtgärd är det viktigt med en konsekvensanalys av om och hur
samtliga aspekter påverkas.
Ofta är kommuner mer positiv till att bevilja bygglov om solpaneler/solceller:




placeras indragna från takets kanter
placeras nära och i samma vinkel som byggnadens tak
ger goda möjligheter till återställande av befintligt utseende

Solceller eller solvärme på tak omfattar vanligtvis som mest 70-90 procent av den totala
takytan. Det beror på att ytan begränsas av den el/värme produktion som önskas eller
begränsningar i form av snö och vindlaster. Om taket är i behov av eller har snörasskydd
så är det oftast placerat en till två meter från takfot och begränsar utformningen av
solvärme eller solceller. Följaktligen begränsas oftast utformningen av nämnda
förutsättningar som gör att solvärme och solceller blir indragna från takets kanter.
I de flesta fall monteras solceller idag ovanpå befintliga tak med enkla fästanordningar
och en distans till taket. Det gör att solceller bygger på 10 till 15 cm från det befintliga
taket. Denna typ av vanlig montering gör även att det är enkelt att montera ner solceller
och återställa taket till sitt ursprungliga utseende vilket är av stor vikt om byggnaden är
föremål för varsamhetsfrågor.
Möjligheter till återställning är även god ur ett miljömässigt perspektiv. En solpanel
består till ca 80 procent av glas som kan återvinnas. Förutom det utgör ramen av
aluminium en stor andel som även den kan återvinnas. I övrigt så består modulen av
kablage och kontakter omslutna av gummi och skyddsplast. Det som är i metall kan
återvinnas medan plast och gummi bränns bort. Det som återstår är själva solcellerna som
behöver hanteras på ett korrekt sätt. De flesta tillverkare är med i något som kallas PV
Cycle som tar hand om uttjänta solceller. Upp till 95 procent av solcellsmodulers material
kan återvinnas9.

6

http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-ochkonstruktionsregler/BBR_19/Avsnitt/9-Energihushallning.pdf
7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM
8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM
9
www.pvcycle.com
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I ett uppmärksammat fall i Örebro (ärendenr. SHBG 2013-000119) beviljades en
privatperson inte bygglov för installation av solceller då villan bedömdes ha tidstypiskt
formspråk, ett stadsbildsvärde och låg i ett område med högt arkitektoniskt värde.

Figur 7. Installerad solelanläggning som beviljats bygglov.

Beslutet överklagades och privatpersonen beviljades bygglov efter att ha minskat den
totala solcellsytan med 20 procent. Ytan minskades på ett sådant sätt att man fick en 50
cm kant runt anläggningen vilket tydliggör att den ursprungliga utformningen av taket
finns bevarad. Solcellerna monterades med utanpåliggande montage med en distans till
befintligt tak vilket innebär att befintligt tak står orört. Förutsättningarna för att återställas
till sin ursprungliga karaktär kan därmed anses som goda.
Det vore gynnsamt för utvecklingen om Örebro kommun intensifierade arbetet med att ta
fram råd och riktlinjer baserat på exempel och tidigare beslut för att tydliggöra mot
allmänheten hur solvärme/solceller, bygglov och varsamhetsfrågor hänger samman.
3.12 Erfarenheter från projektgenomförande
3.12.1 Tidsplan och projektresurser
Projektet kunde efter beslut påbörjas i början av maj och var planerat att vara färdigställt
till den sista oktober 2013. Delmomenten i projektet har kunnat pågå parallellt då det i
stor utsträckning varit oberoende av varandra. Underlag och rapportering av solkartan
inkom enligt tidplanering. Slutrapporteringen av utförda fallstudier försenades vilket
berodde på ett utökat antal fallstudier, avsaknad av viss indata samt beroende på arbete att
förtydliga och komplettera rapportens innehåll.
Projektet och tillhörande projektrapport färdigställdes till mitten på april. Att projektet har
försenats beror på ett flertal faktorer. Att integrera projektets solkarta på Örebro
kommuns digitala karta visade sig mer arbetskrävande och krävde ytterligare konsultstöd
än vid projektets startskede. Det bland annat beroende på en uppgradering och byte av
befintliga program för kartfunktion och webbpublicering. Därtill har projektslutförandet
försenats på grund av en hög arbetsbelastning på projektledare och ansvarig enhet (HUT).
Projektet har förutom konsultstöd krävt personella resurser främst för projektledning,
analyser och skrivande av projektrapport som tillsammans uppgått till 205 timmar. Det
ska jämföras med den initiala bedömningen om 30 interna arbetstimmar. Projektet har
under utförandet ökat i sin omfattning för inkludera fler fallstudier och vara mer
heltäckande. Mer interna resurser har tagits i anspråk för att hålla nere konsultkostnader.
Därtill har tid tagits i anspråk för presentera information på hemsidan och vilket
uppskattas till 10 timmar.

Sida | 25

Med facit i hand kan konstateras att projekttiden borde förlängts med tre-fyra månader
och mer tid borde ha avsatts till interna resurser.
3.12.2 Projektbudget
Projektets totalkostnad med ett upplägg enligt uppgick till 390 000 kr. Uppdelning av
delkostnader och finansiering presenteras i Tabell 6 och Tabell 7.
Tabell 6. Budgetuppföljning av projekt.

Beskrivning
Potentialstudie för
solelproduktion
Utformning av solkarta
Analys av solelproduktion
och uppföljningsmöjlighet
Erfarenhetsinsamling av
solceller
Fallstudier för
solelproduktion
Utredning om andelsägd
solcellspark
Totalt

Budget exkl.
moms [kr]*
280 000

Utfall exkl.
moms [kr]*
280 000

0
0

40 000
23 000

20 000

0

50 000

60 000

40 000

0

390 000

403 000

Budget exkl.
moms [kr]*
110 000

Utfall exkl.
moms [kr]*
91 000

280 000

312 000

390 000

403 000

* Avrundat till hela tusental

Tabell 7. Uppföljning av finansiering av projekt.

Beskrivning
Projektbudget enheten
för hållbar utveckling
Programreserv
Samhällsbyggnad
Totalt
* Avrundat till hela tusental

Projektet har i sin helhet fördyrats med 13 000 kr. Huvudorsaken till de ökade
kostnaderna är kopplade till integreringen av solkartan med Örebros digitala karta. För att
det skulle kunna utformas på ett pedagogiskt sett och göra användningen uppföljningsbar
krävdes extra konsultinsatser. Då projektledaren inte var medveten om att Örebro
kommuns kart och mätenhet fungerar som internkonsulter så utgjorde även det en extra
kostnad. Tidigt i projektet fattades även beslut om att utöka antalet fallstudier vilket
medförde en ökad kostnad.
Projektets ökade kostnader har kunnat hållas tillbaka genom mer framtagande av underlag
från projektledaren. Vidare har en omfördelning av projektets kostnader kunnat göras
baserat på det samarbete som har förts med Regionförbundet Örebros energikontor och
projektet ”Egen Solel i Örebroregionen”.
3.12.3 Övriga projekterfarenheter
Med undantag att projektets slutförande fördröjts så har projektet förlöpt enligt plan och
samarbetet med samtliga involverade konsulter och interna resurser har fungerat väl med
bra dialog och kontinuerliga avstämningar. En annan viktig framgångsfaktor har varit
delaktighet, samverkan och intresse från Energikontoret Regionförbundet Örebro,
Örebrobostäder, Örebroporten och Futurum. Samverkan med Regionförbundets
energikontor har gjort att båda projekten fått en utökad utväxling.
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Mer information om projektet och tillhörande interna arbetsinsatser skulle i ett tidigare
skede presenterats för kart- och mätenheten och informationsavdelningen. Då projektets
omfattning är komplex skulle med fördel ett tydligt flödesschema med ansvarsfördelning
ha tagits fram.
Gällande upprättandet av solkartan uppmärksammades ett visuellt problem då färgskalan
gjorde att det blev svårt att se skillnad på de olika solinstrålningsklasserna. Det kunde
dock enkelt avhjälpas genom att komprimera färgskalan.
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4 Slutsatser
4.1 Kommunalt mål för solelproduktion
Örebro kommun har som mål i klimatplanen att till 2020 årligen tillföra 115 GWh ny
förnybar el, något som skulle innebära att kommunkoncernen blir självförsörjande på
förnybar el. Planerad utbyggnad av vindkraft väntas ge ungefär 110 GWh per år, medan
resterande ca 5 GWh skulle kunna komma från solceller.
Som jämförelse kan nämnas att Eskilstuna har som mål att 10 procent av kommunens
egen elförbrukning ska vara solel. Om Örebro kommun skulle sätta ett motsvarande mål
innebär det en årlig produktion på drygt 10 GWh till 2020.
Vidare finns ett mål i Örebroregionens energi- och klimatprogram om att till 2020 uppnå
en solelproduktion på 5 GWh i länet. Då Örebro är största kommun i länet är det rimligt
att anta att Örebro kommun kan behöva stå för en betydande del för att bidra till att länets
mål uppnås.
Resultat från analysen av solelproduktion från kommunens tak som presenteras i avsnitt
3.4.1 visar på goda förutsättningar för solelproduktion för samtliga kommunala
fastighetsägare. Därtill visar fallstudierna i projektet, presenterade i Tabell 4 att
lönsamma och rekommenderade solelinstallationer skulle kunna ge en årlig
solelproduktion på omkring 1,7 GWh.
Örebro kommun och de kommunala bolagen bör ligga i framkant för att skaffa kunskap
och erfarenheter av solelproduktion. Det är önskvärt att samtliga kommunala
fastighetsbolag har en eller flera solcellsanläggningar igång vid utgången av år 2015.
Förslag till omfattning och fördelning presenteras i Tabell 8. Fördelningen är baserad på
de solelanläggningar som i fallstudierna haft goda förutsättningar och bedömts som
lönsamma samt med viss hänsyn till fastighetsägarens storlek.
Örebro kommun föreslås få en solelproduktion som är i paritet med de kommunala
bolagens åtaganden. Det är viktigt att kunna erbjuda intressenter som inte har möjlighet
till egen solelproduktion att genom köp av solcellsandelar producera solel. Resultatet från
analysen av en markbaserad solelanläggning som redovisas i avsnitt 3.8 visar att
lönsamheten är störst för en anläggning som producerar mer än 0,4 GWh per år. Vidare
presenteras att lönsamheten bibehålls för anläggningar som producerar upp till 1,5 GWh.
För föreslagen storlek på markbaserad anläggning enligt Tabell 8 har en
kassaflödesanalys tagits fram som ytterligare belyser lönsamhetsaspekten och som
presenteras i bilaga 8.7. Baserat på indata från den markbaserade anläggningen som
presenteras i avsnitt 3.8, en kalkylränta på 4 procent och ett elpris på 32 öre per kWh
visar kassaflödesanalysen ett nuvärde på 3 600 kkr vilket motsvarar kostnaden för Örebro
kommun. Lönsamheten i kassaflödesanalysen kan förbättras genom att medfinansiering
från annan part eller genom avtal med energibolag som ger ett fast elpris under t.ex. de
första fem åren.
KumBro AB föreslås få i uppdrag att före utgången av 2015 ha uppfört markbaserad
produktion av solel omfattande 1,4 GWh per år. Av detta kan Örebro kommun
tillgodoräkna sig 80 procent, 1,1 GWh/år, i sitt mål för solel. Målet innebär vidare en
möjlighet att upprätta flera solelanläggningar av tillräcklig storlek för god lönsamhet. En
total produktion på 1,4 GWh motsvarar en anläggning som skulle göra den till Sveriges
största markbaserad solelanläggning.
Sammantaget innebär detta en ett mål för kommunkoncernen att till slutet av 2015 ha
installerat solceller som motsvarar en årlig energiproduktion på 2,0 GWh.
Sida | 28

Tabell 8. Mål om solelproduktion till 2015-12-31.

Fastighetsförvaltare
Futurum
Örebroporten
Örebrobostäder
Markbaserad anläggning
Totalt

Solelproduktion
[GWh/år]
0,2
0,3
0,4
1,1
2,0

Uppskattad investering
[kkr]
3 000
3 500
6 500
12 700
25 700

Som mål till 2020 föreslås att Örebro kommun uppnått en årlig solelproduktion på totalt 5
GWh, vilket skulle motsvara 6 procent av kommunens elanvändning.
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5 Förslag till beslut
Mot bakgrund av de underlag som redovisas i denna projektrapport föreslås följande
beslut.
5.1 Godkännande av projektrapportering
Denna rapport utgör förvaltningens redovisning av uppdraget från programnämnd
Samhällsbyggnad (Sam 191/2013).
5.2

Mål för solelproduktion inom Örebro kommun
 Målet för kommunkoncernen är att före utgången av 2015 producera 2,0 GWh
solel per år.


Målet för kommunkoncernen är att till 2020 producera 5 GWh solel per år.

Dessa mål lyfts in i den kommande revideringen av klimatplanen.
5.3 Uppdrag till de kommunala bolagen
De kommunala bolagen får i uppdrag att före utgången av 2015 ha en installerad årlig
elproduktion med solceller enligt följande:
Futurum
Örebroporten
Örebrobostäder

0,2 GWh
0,3 GWh
0,4 GWh

Örebro kommuns företrädare i KumBro Utveckling AB verkar för att bolaget
får i uppdrag att före utgången av 2015 projektera och uppföra markbaserad
solelproduktion med årlig produktion på minst 1,4 GWh varav ÖK kan tillgodoräkna sig
1,1.
5.4 Förenklad bygglovprocess
För att förenkla installationer av solceller får Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta
riktlinjer för att underlätta bygglovsansökan för solceller/solvärme krävs.
Byggnadsnämnden uppmanas se över möjligheten att avgiftsbefria bygglov för
solceller/solvärme i de fall sådant krävs.
5.5 Uppföljning och återrapportering
Utvecklingen på området bör återrapporteras till programnämnden årligen, lämpligen i
samband med uppföljning av klimatplanen.
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6 Marknadsföring och vidareutveckling
6.1 Marknadsföring av projektunderlag
Örebro kommun vill fortsätta driva frågor för att öka etableringen av solel och därför är
det viktigt att presentera och marknadsföra det underlag som har arbetats fram, följande
åtgärder planeras:
Projektunderlaget kommer ligga till grund för Örebro kommuns klimatplan som under
2014 kommer revideras och börja gälla från och med 2015.
Örebro kommun är sammankallande till Örebros samverkansgrupp för
energieffektivisering. Gruppens fokusområde är att samverka kring energi- och
klimatfrågor med fokus på ny teknik. I gruppen ingår förutom representanter från
kommunala förvaltningar även Kumbro Utveckling, Örebrobostäder, Örebroporten,
Futurum, Landstingsfastigheter, Gustavsvik AB och Regionförbundet Örebro. I
november presenterades underlaget kring genomförda fallstudier i projektet och
diskussion fördes kring etableringen av solceller inom Örebro kommun. Diskussionerna
kommer fortsätta under 2014 då projektet i sin helhet och solkartans
användningsområden presenteras.
I samband med projektets färdigställande kommer pressmeddelande att skickas ut.
Solkartan har redan uppmärksammats i flera medier.
I maj äger ”Solenergidagarna” rum som är en del av en europeisk kampanj ”European
Solardays” som syftar till att lyfta fram solen som förnybar energikälla. I samband med
det planerar Örebro kommuns energi- och klimatrådgivare aktiviteter för att presentera
Örebros solkarta för allmänheten.
Örebro kommuns energi- och klimatrådgivning har även ambition att 2014 fokusera på
målgrupper som bostadsrättsföreningar och företag och få dem att nyttja solkartan för en
ökad etablering av solel. Examensarbeten och högskoleprojekt skulle kunna vara aktuella
för att med hjälp av solkartan göra ytterligare analyser om potential för solel för
bostadsrättsföreningar och företag i Örebro tätort. Fokus kommer även ligga på att
informera kommunens Servicecenter och uppdatera kommunens hemsida kring solenergi
för att göra solenergi och solkartan mer publikt och användarvänligt.
Örebro kommun kommer vara fortsatt delaktiga i Regionförbundets pågående projekt
”Egen solel i Örebroregionen”. Genom samverkan i projektet kommer Örebro kommun
medverka i informationsträffar och andra aktiviteter som kan främja en utökad
soleletablering. Underlaget är bland annat planerat att presenteras för regionens energioch klimatrådgivare. Förutom informationsträffar inom regionen kan det även bli aktuellt
med en riktad informationsträff till de övriga Klimatkommunerna.
Vidare kommer Örebro kommun genom Örebrobostäder och Kumbro Utveckling
medverka i forskningsprojekt där man tittar på nya tekniklösningar och möjligheter för en
ökad solelproduktion.
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8 Bilagor
8.1

Bilaga – Enkätsvar från intressenter som installerat solelanläggningar
i Örebroregionen

Telefonintervjuer har genomförts för att få svar på motiv till varför aktörer i Örebro län
investerat i solel. Målgrupper för intervjuerna har varit privatpersoner, fastighetsägare
och övriga näringsidkare inom privat sektor. Totalt har sjutton intressenter intervjuats, tio
privatpersoner och sju fastighetsbolag och småföretag.
Privatpersoners anläggningsstorlek varierar mellan 2 och 8 kW med ett snitt runt 5 kW
installerad effekt. Det motsvarar med gynnsamma förhållanden en årsproduktion av el på
4 500 kWh vilket motsvarar genomsnittet för användning av hushållsel i ett småhus.
Anläggningarna har installerats under de sista åren mellan 2011–2013. Företagen har
installerat solelanläggningar, från små på 5kW och upp till 120 kW. Den äldsta
anläggningen installerades 2005, men merparten är installerade de sista åren, mellan
2010-2013.
Nedan sammanfattas och generaliseras intervjuades svar utifrån de frågor som ställts
enligt nedan.

1 Vad fick er att fatta beslut om att investera i en solcellsanläggning?
Vägande skäl för investeringsbeslut är miljöfrågan och ekonomisk långsiktig lönsamhet. I
det senare motivet är oberoendet av elleveranser och framtida risker för stigande elpriser
en viktig faktor. Likaså att en investering i solel kan bli en bra kapital placering jämfört
med andra alternativ.
Teknikintresse och goodwill för företaget har varit andra mer underordnade motiv. Ett par
intervjuade företag arbetar med energieffektivisering och solel och då är det viktigt att
skaffa kunskap om teknik och att kunna visa kunder möjligheter med solel. Det går inte
att uttyda någon specifik skillnad i grundmotiv mellan privatpersoner och företag.

2 Fanns underlag eller information som grund till beslut?
Flera intervjuade företag har haft eller skaffat sig intern kunskap, eller anlitat konsult
inför investeringsbeslut. Privatpersoner har mer förlitat sig till leverantörskalkyl utan
föregående utredning. I något fall har man ökat den egna kunskapen genom att gå
studiecirkel.

3 Har resultaten av satsningen följts upp?
De flesta intervjuade har följt upp energiproduktion. Det framgår inte på vilket sätt men
flera har möjlighet till realtidsmätning och ackumulerade värden, exempelvis för
månadsvis statistik. Generellt är de intervjuade nöjda med sina anläggningar och tycker
att ekonomisk prognos och beräknad elproduktion stämmer med utfall. Några tycker att
det gått bättre och några sämre än prognos. Det går av intervjuerna inte att dra några säkra
slutsatser avseende om prognos stämmer med utfall utifrån hur länge anläggningen varit
igång.
I ett par fall har uppföljningen inte varit tillräckligt god, beroende av antingen att
anläggningen varit i bruk kort tid eller att man helt enkelt inte följt upp utfallet. I det
senare fallet var miljöskäl tungt vägande för beslut om att bygga solelanläggning, därför
var eventuellt det ekonomiska utfallet inte det primärt intressanta.
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4 Vilka är era erfarenheter från ert projekt, eller satsning på solel?
Generellt sett har de intervjuade positiva erfarenheter av sin solelanläggning, den
fungerar som den ska och levererar. Den väcker också intresse hos grannar enligt flera
intervjuade privatpersoner. Flera var redan entusiaster när man tog beslut om investering.
Det kan spela in på att erfarenheten av anläggningen i enstaka fall är god även om de
ekonomiska utfallet inte varit lika bra.
Några förbättringsmöjligheter som nämns är bland andra:







Myndigheters tillståndsprocess.
Nätägare och elhandlare kan erbjuda bättre och enklare villkor.
Leverantörsvillkor från elhandlare och nätägare.
En intervjuad menar att man får bättre lönsamhet i anläggning större än 5 kW
Förbättrade montagesystem och teknisk prestanda/ kvalitet (gällde anläggning
från 2008)

5 Hade beslut och genomförande att installera solceller kunnat underlättas?
De flesta intervjuade menar att det finns möjligheter att underlätta beslut och
genomförande. Styrmedel och bidrag är viktiga och likaså tydliga regler och
framförhållning inför förändringar av villkor. Administrativa villkor hos nätägare och
elhandel är i behov av tydligt och pedagogiskt innehåll.
Information efterfrågas för såväl bolag och privata, framför allt offentlig sektor som ska
infria miljömål och gå före där inte endast ekonomi ska vägas in.
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Inledning
I ett tidigare projekt I ett tidigare forskningsprojekt utvecklades
solinventeringsvertyget SEES (Solar Energy from Existing Structures). Finansiärer
till detta projekt var SolEl-programmet, Göteborg Energis forskningsstiftelse,
Länsstyrelsen Västra Götaland samt Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad.
Solinventering med SEES kräver två typer av indata: meteorologi (timbaserad
direkt och diffus solinstrålning under ett helt år) samt byggnadsgeometrier
(tredimensionell karakterisering av byggnader). Meteorologisk data hämtades från
SMHIs STRÅNG-modell över Örebro, och visst underlag för byggnadsgeometrier
tillhandahölls av Stadsbyggnadskontoret vid Örebro kommun. Eftersom SEES
modellerar solinstrålning (kWh m-2 år-1 på takytor) skall resultatet ses som en
uppskattning utifrån tillgänglig indata.
Resultatet visas med en kartapplikation som kan inkorporeras på en lämplig
hemsida. Användaren kan där klicka på enskilda fastigheter och då ges information
om verklig takyta samt total instrålning på takytan.

Metod
Projektet består av följande delar:


Datainsamling av modellerad solinstrålnigsdata. Data för Örebro hämtas
från SMHIs strålningsmodell STRÅNG (www.smhi.se/strang). Gällande
meteorologi har tio års modellerade värden (tex. 1999–2009) att användas
för Örebro. En karakterisering av strålningsklimatet baserad på en längre
tidsrymd är att föredra framför att använda enskilda år.



Datainsamling av byggnadsgeometerier. Denna del innebär uppdatering av
Tyréns egen 3D-modell till 2012 års verklighet. För att karakterisera
befintliga byggnader i 3D krävs laserscanning från luften, eller så kan cadfiler användas. Laserscanning, som vanligen ger en högdetaljerad
höjdmodell, finns ej tillgänglig för det aktuella området. Däremot har Tyréns
inom ramen för ett tidigare projekt införskaffat skapat en 3D-modell som
kan användas för syftet. Denna 3D-modell behöver uppdateras för att
återspegla Örebro för ett senare år, förslagsvis 2012.
Med hjälp av Stadsbyggnadskontoret i Örebro kommun är detta möjligt
genom att använda de flygfotografier som genom avtal med
Lantmäteriverket finns tillgängliga inom kommunen. Denna datatyp
används till att uppdatera Tyréns egen databas över centrala Örebro vilket
ger en bild av Örebro 2012.
Underlaget för solcellsstudien kommer från ett fotogrammetriskt framställt
underlag. Arbetet med Örebro utfördes 2009 och baserade sig på 2006 års
bilder från Lantmäteriet med en upplösning av 25 cm (flyghöjd 2500 m).
Utifrån detta har området 3D-karterats avseende takkonstruktioner (takfot,
taknock samt detaljer på tak som varit högre/större än ett visst angivet
mått). Detta underlag kan sägas hålla en mätosäkerhet på ca. 0,5 m.
o
o
o

Underlaget till en 3D-modell produceras enligt följande:
Uppdatering av innehåll med avseende på aktualitet
Komplettering av innehåll med avseende på områdets storlek (se
Figur 1 nedan) för Örebro tätort
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o

Detta innebär en process där vi går igenom vårt material med nya
bilder, använder kommunens husliv och skapar husmodeller. För
eventuella kompletteringar av områden används flygbilder samt
NNH-data, ortofoto och kommunens husinfo över resten av
kommunen.
Datakällorna kan användas till SEES-analysen efter konvertering till rätt
filformat (takkonstruktioner i vektorformat). Den springande punkten är att
Stadsbyggnadskontoret tillgängliggör bla. byggnadspologyndata som
beskriver byggnaders foot print area.

Figur 1. Arbetet avser det gulmarkerade området av Örebro tätort.


SEES-analys av samtliga takytor i centrala Örebro. Beräkning av
solinstrålning på hustak sker med den metod som utarbetades inom ramen
för SEES-projektet. SEES-analysen baseras på modeller av både
meteorologi och byggnadsgeometrier. Resultatet skall därför betraktas
som vägledande snarare än som exakt representation av verkligenheten.
Resultat kommer att visas i pratbubbla då det klickas på varje enskild
byggnad (samma som på
http://www.goteborgenergi.se/Foretag/Projekt_och_etableringar/Fornyelse
bar_energi/Solceller/Solkartan . Ett senare projekt (solinventering av
Stockholms stad), som i stor utsträckning bygger på Tyréns 3D-modell och
därmed ungefärligen representerar hur solinventeringen av Örebro
kommer att se ut, finns på http://www.energiradgivningen.se/stockholmsolinventering .
Beskrivning av metoden och beräkningsprinciperna bakom SEES skildras
utförligt i Lindberg (2007), Lindberg mfl. (2008) samt Lindberg och
Grimmond (2011). Tyréns gör SEES-analys av centrala Örebro vilket
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täcker ett område om ca. 50 km 2. Området som omfattas av
solinventeringen är centrala Örebro exklusive Marieberg, Norra Bro, samt
Lillån.


GIS-analys av olika energiklasser per hustak. Denna analys har utformats i
samråd med kunden. Tyréns erbjuder beställaren att göra en GIS-analys
av solinventerade byggnader. Förslagsvis visas takytor (m 2) som
överskrider ett gränsvärde på solinstrålning. Ett alternativ är att indela
respektive tak i tre klasser. Denna utformning bestäms med kund vid
beställning. En del av leveransen utgörs av rådata. Denna består dels av
ett rasterlager med faktisk solinstrålning över aktuellt område, och dels ett
shapelager med uppsummerad statistik per fastighet. Rådatan möjliggör
att beställaren gör egna analyser och klassificeringar av solinstrålning.
Notera att uppdelning på fastighetsägare inte ingår i offererat arbete.



Export av data till kartapplikation samt implementering på lämplig hemsida.
SEES-resultatet exporteras till en webbaserad kartapplikation som
implementeras på kundens hemsida. Visst samarbete med IT-ansvarig på
kundsidan krävs och möjligen att data för den webbaserade
kartapplikationen lagras på kundens server. Observera att användandet av
vissa kartapplikationer, tex. Google Maps, inte får innebära att tillgången till
webbapplikationen är begränsad för internetanvändare. Inte heller får antal
besök inte överstiga 25 000/dygn. Tyréns har inom projektet uppskattat
besöksfrekvens till väsentligt lägre. Om den här gränsen mot förmodan
skulle överskridas så måste Örebro kommun ingå ett avtal med Google
som kommer att debitera 4 USD för varje extra 1 000 besökare/dygn.

Resultat
Totalt har 21 915 enskilda byggnader och 4 943 906 m2 takyta analyserats för
solinstrålning. I Figur 2 framgår att den största delen av den totala takarealen har
solinstrålning om 885 kWh m-2 år-1.
Antal byggnader

Årlig solinstrålning (kWh
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m-2 år-1)

Figur 2. Histogram av medelinstrålning för alla byggnader kWh m -2 år-1.
I Tabell 1 beskrivs hur stor del av takarelen som uppfyller (fiktiva) instrålningskrav
om >1 000 respektive 950 kWh m-2 år-1. Dessutom framgår antal byggnader som
har tak som överstiger en viss yta (40 respektive 100 m 2). Av den totala takytan
uppfyller 13 % respektive 78 % instrålningskravet >1 000 kWh m-2 år-1 respektive
950 kWh m-2 år-1.
Det finns knappt 4 500 byggnader som har minst 40 m2 tak som uppfyller det fiktiva
instrålningskravet >1 000 kWh m-2 år-1 och 1 500 byggnader som har minst 100 m2
takyta som möter kravet. Det finns således ett tusental tak i centrala Örebro som
enkelt kan utses som de mest lämpade att utvärdera vidare för solenergiutvinning.
Tabell 1. Takytor (m2) och byggnader (antal) som uppfyller olika fiktiva
instrålningskrav.
Instrålning
(kWh m-2 år1)

Total
takyta (m2)

Total
instrålning
(kWh år-1)

Andel av
totala
takytan i
centrala
Örebro (%)

Byggander
med >40 m-2
som
uppfyller
instrålning
(antal)

Byggander
med >100 m2 som
uppfyller
instrålning
(antal)

> 1 000

637 977

672 286 730

13 %

4 428

1 449

> 950

2 361 643

2 331 388
913

48 %

9 930

5 867
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8.3 Utformning av Örebro kommuns solkarta
Solen är en stark och förnybar energikälla. Solkartan över Örebro visar vilka
förutsättningar du som privatperson eller företag har för att med hjälp av solen
producera el eller värme.

Figur 8 Solkarta över Örebro kommun

Du bör vara medveten om solkartans begränsningar. Beräknade värden är en
uppskattning som baseras på modellberäkningar.

Så här går du tillväga
1. Sök rätt på aktuell byggnad (genom kartan eller genom att söka på adress)
2. Klicka på byggnaden för att se dess solinstrålning
3. Klicka på länken”Beräkna din solel- eller solvärmeproduktion”
4. Fyll i om du är privatperson eller företag
5. Fyll i om intresset är solel eller solvärme
6. Klicka på den solinstrålning som motsvarar aktuell takyta för solel eller
solvärme
7. Utläs årlig energiproduktion och ekonomisk besparing
Använd solkartan genom att först leta reda på de byggnader som du är intresserad
av. Det kan göras på två sätt. Antingen flyttar du dig till rätt område i kartan,
zoomar in och klickar på byggnaden. Eller så kan du med hjälp av adress söka rätt
byggnad.
Genom att klicka på byggnaden får du upp en "dialogruta". Dialogrutan visar den
solenergi som träffar byggnadens tak. Färgerna visar hur stor solinstrålningen är på
olika delar av taket. Ju varmare färg (röd), desto högre solinstrålning träffar taket.
Områden med kalla färger (blått) är ytor som skuggas eller av annan anledning
träffas av mindre solenergi.
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Figur 9 Beräkning av solel- eller solvärmeproduktion

Till solkartan finns ett beräkningsunderlag som gör att du får fram den mängd
värme eller el som är möjlig att producera. Du når siffrorna genom att klicka på
länken "Beräkna din solel- eller solvärmeproduktion". Förutom årlig
energiproduktion får du ett värde på den ekonomiska besparing som en anläggning
kan ge upphov till. Därefter väljer du privatperson eller företagare och solel eller
solvärme. Slutligen klickar du på solinstrålningen för den yta som är tänkt för
solvärme eller solelanläggning.
Genom omräkningsfaktorer kan du få fram underlag om minskad klimatbelastning.
I Örebro kommun klimatvärderas el till 400 g koldioxid per kWh och
värmeproduktion (fjärrvärme) till 56 g koldioxid per kWh. Ni finner underlag kring
klimatvärderingen, motivering och resonemang finns på sid 55 i klimatplanen.
http://www.orebro.se/download/18.642928a71294f625e2580001896/Klimatplan+
%C3%96rebro.pdf
Om du äger eller förvaltar flera byggnader är solkartan ett bra verktyg för att få en
uppfattning om vilka tak som har bäst förutsättningar. Örebro kommuns energioch klimatrådgivare kan hjälpa dig som har många byggnader att göra körningar
på potentialen i hela beståndet.
Mer om solkartan
Solkartan över Örebro är baserad på kartunderlag från flygfotografering med god
upplösning. Underlaget finns endast för Örebro tätort och inkluderar inte Lillån,
Marieberg och Norra Bro. Solkartan kan dock komma att kompletteras med dessa
områden i framtiden.
I samband med att takens solinstrålning beräknas tas hänsyn till orientering, lutning
och övergripande skuggning. Däremot är det inte möjligt att ta hänsyn till
43 (92)

skuggningar som utgörs av vegetation, skorstenar, ventilationshuvar, burspråk och
dylikt. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på
kartunderlagets precision.
Den solinstrålning som redovisas bör ses som riktvärde för hur mycket solenergi du
kan ta tillvara på ditt tak. För platta tak kan det vara bättre att placera panelerna
med en högre lutning. Kontakta en installatör eller motsvarande för en mer
noggrann bedömning, som även behöver omfatta en översyn av takets konstruktion
avseende bärighet, snöras och andra förutsättningar.
Beräknade värden visar genomsnittlig solinstrålning för åren 1999–2009. Solkartan
är framtagen av Tyréns på uppdrag av Örebro kommun. Kartunderlaget är baserat
på en 3D-modell där den funnits tillgänglig, i övriga områden har Tyréns egna data
använts. Beräkningsmodellen som används (SEES) är framtagen inom ramen för
ett tidigare forskningsprojekt.
Antaganden för beräkningar
Förutom indata från solkartan har vi gjort följande antaganden i beräkningarna.
Tabell 9 Antaganden för solel- eller solvärmeproduktion

Beskrivning
Antagande Enhet
80 %
Andel installerad yta av total takyta
13 %
Anläggningsverkningsgrad solceller
50 %
Anläggningsverkningsgrad solvärme
1,40 kr/kWh
Elpris privatperson
0,83 kr/kWh
Elpris företag
0,63 kr/kWh
Värmepris privatperson
0,65 kr/kWh
Värmepris företag
Vid en solel- eller solvärmeanläggningar på tak kan installationen behöva
begränsas av åtkomstskäl, estetiska skäl eller med hänsyn till vindlaster och behov
av snörasskydd. Antagande har gjorts att 80 procent av takets yta kan användas till
att installera solel eller solvärme. Denna siffra går att ändra i beräkningsverktyget.
Verkningsgraden för solel gäller för hela anläggningen och är baserad på solceller
av kisel, vilket är den vanligaste typen på marknaden idag. Anläggningens totala
verkningsgrad tar hänsyn till solcellsmodulernas verkningsgrad, den yta i
modulerna som inte utgörs av solceller samt till förluster i växelriktaren (som
omvandlar likström till växelström) och kabelförluster. Verkningsgraden 13
procent anger den andel av solinstrålningen som träffar solcellsmodulerna som
omvandlas till el.
På samma sätt är verkningsgraden för solvärme för hela anläggningen beräknad till
50 procent, där hänsyn tagits till solvärmepanelernas verkningsgrad och samtliga
överföringsförluster. Hälften av den solinstrålning som träffar solvärmepanelerna
blir alltså till värme som t.ex. kan nyttjas till varmvatten.
För att beräkna den ekonomiska besparing en installation av solel eller solvärme
ger upphov till har vi uppskattat priset på el och värme enligt tabellen ovan. För
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värme antar vi att solvärmen ersätter fjärrvärme och där är priset hämtat från
Örebros kraftvärmebolag hösten 2013. Prisuppgifterna för el är fördelade enligt
tabellen nedan.
Tabell 10 Fördelning av elkostnader för privatpersoner och företag
Benämning
Kostnad
Kostnad
privatperson
företag
[kr/kWh]
[kr/kWh] Kommentar
0,410
0,440
spotpris juni 2013 resp
Rörlig elkostnad
månadsmedel
0,000
0,005
kostnad för privatpersoner
El märkt med bra
omkring 0,015 kr/kWh
miljöval
0,060
Elöverföringsavgift 0,420
0,290
0,290
Energiskatt
0,000
0,030
Elcertifikat inkluderas i
Elcertifikat
rörlig elkostnad för
privatpersoner
0,280
0,000
många företag är
Moms
momsbefriade
Totalt elpris
1,40
0,83
Det är viktigt att understryka att ovanstående är generella antaganden och priser
som behöver korrigeras utifrån lokala förutsättningar.
Kontaktuppgifter
Örebros energi- och klimatrådgivare når du lättast genom att skriva
till energiradgivning@orebro.se
Kontakta alltid Stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning för att kontrollera om
det krävs bygglov för installationen.
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Bilaga – Analys av solelpotential Örebro kommun

46 (92)

2013-04-08

8.5

Sam 191/2013

Projektrapport: Solinventering Örebro kommun – Paradisenergi
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Projektrapport: Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Direct Energy (på uppdrag av Regionförbundet Örebro)

Fallstudie solceller
Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro

Uppdragsgivare:
Regionförbundet Örebro, Energikontoret
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Vi bygger det hållbara samhället – på riktigt
Direct Energy utvecklar hållbara energilösningar
och leder utbyggnaden av solceller i Sverige.
Vi tror på ett samhälle som drivs helt av förnybar energi
och arbetar med pionjärer som vill visa vägen.

Omslagsbild
Solcellsanläggning i Heby
(Foto: Direct Energy)
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Sammanfattning
Priset på solcellsmoduler har under de senaste åren fallit kraftigt och en solcellsanläggning
är numera ofta en investering med god lönsamhet. I Örebroregionens klimatprogram finns
målsättningen att 5 GWh solel ska genereras i regionen år 2020. Som ett led i att uppnå
detta har Energikontoret initierat projektet ”Egensolel i Örebroregionen”, som finansieras
av Energimyndigheten, LRF, Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro.
I Gräve väster om Örebro finns det intresse för att bygga en större markplacerad
solcellsanläggning, antingen av markägaren själv eller gemensamt med andra i en
ekonomisk förening. Denna rapport utgör en fallstudie för en markplacerad
solcellsanläggning i Gräve, som i stor utsträckning är generellt tillämpbar även för andra
platser. Därmed har resultaten användas som ett beslutsunderlag för flera olika
intressenter.
Den aktuella marken omfattar cirka 1 hektar (10 000 m2) och finns nära befintligt elnät.
Den befintliga transformatorstationen ta emot 200 kW utan ombyggnad, men även högre
effekter kan anslutas utan alltför höga merkostnader.
I rapporten studeras fem anläggningsalternativ mellan 50 och 400 kWt, vilket motsvarar
cirka 330-2 600 m2 solceller och upptar cirka 1 100-8 600 m2 markyta. Det mest lönsamma
alternativet är en anläggning på 300 kWt om anläggningen beviljas bidrag med
maxbeloppet 1,2 miljoner kronor (avkastning 7,8 procent per år). En ännu större
anläggning får inte mer i bidrag och därmed sjunker lönsamheten för investeringen.
Utan bidrag är en anläggning på 400 kWt mest lönsam (avkastning 4,8 procent per år).
Kalkylerna bygger bland annat på att den genererade elen säljs till en elhandlare för 0,50
kr/kWh första året och att priset därefter stiger med 3 procent per år. Det finns elhandlare
som idag köper in el för upp till 1,30 kr/kWh, men ännu bara från små solcellsanläggningar.
För att kunna gå vidare krävs först ett beslut om anläggningen ska ägas endast av
markägaren, eller av flera personer gemensamt. I rapporten beskrivs översiktligt skillnaden
mellan dessa alternativ. I båda alternativen innefattar processen bidragsansökan,
bygglovsansökan, upphandling, nätanslutning, avtal med elhandlare och ansökan om
elcertifikat.
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Fel! Bokmärket är inte

1 Mer solel i Örebroregionen
Potentialen för solel är enorm – tiotals TWh i Sverige och tusentals globalt. I Örebroregionens klimatprogram finns målsättningen att 5 GWh solel ska genereras i regionen år
2020. Som ett led i att uppnå detta har Energikontoret initierat projektet ”Egensolel i
Örebroregionen”, som finansieras av Energimyndigheten, LRF, Länsstyrelsen i Örebro län
och Regionförbundet Örebro.
Denna fallstudie har genomförts inom ramen för projektet och är tänkt att kunna användas
som ett beslutsunderlag av flera olika intressenter.
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2 Förutsättningar i Gräve
I Gräve väster om Örebro finns det intresse för att bygga en större markplacerad
solcellsanläggning, antingen av markägaren själv eller gemensamt med andra i en
ekonomisk förening. Elbehovet på gården är litet och anläggningen planeras i båda fallen
för försäljning av el.
Den aktuella marken är lättillgänglig outnyttjad plan åkermark på cirka 1 hektar (50 x 200
meter), orienterad mot sydväst (azimut 30 grader).

Figur 1. Det höga gräset markerar gränsen för den aktuella markytan.

Den närmaste inkopplingspunkten på
elnätet (K-1619) ligger cirka 50 meter
från den tillgängliga ytan.

Figur 2. Elskåp för nätanslutning.
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3 Utformning av solcellsanläggningen
För små och medelstora solcellsanläggningar gäller att installationen är billigare på tak än
på mark. När det gäller riktigt stora anläggningar kan dock priset bli mycket lågt även för
markplacerade anläggningar.
Markägaren önskar utreda flera olika storleksalternativ, för att sedan kunna göra en
avvägning mellan lönsamhet och investeringens storlek. I denna fallstudie har vi valt att
studera fem alternativ, från 50 till 400 kWt. En sådan överblick kan också vara intressant
för fler intressenter.

Monteringssystem
En kostnadseffektiv monteringsmetod är att utnyttja samma teknik som för vägräcken,
med stolpar som försänks i marken. Denna metod har nyligen använts vid två installationer
i Heby och Morgongåva.
För största möjliga elproduktion lutas solcellsmodulerna 30 grader med 12 graders
skuggningsvinkel mellan raderna (radavstånd 5,4 meter). För att hålla nere installationskostnaden rekommenderas dock att solcellerna orienteras längs med området, mot
sydväst i stället för rakt mot söder. Detta minskar elproduktionen med cirka 3 %, men
investeringskostnaden bedöms minska mer än så genom att systemet blir enklare
uppbyggt med lika många solcellsmoduler i varje rad.

Figur 3. Kostnadseffektivt monteringssystem för markplacerade solceller.
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Solcellsmoduler
Det mest kostnadseffektiva alternativet är
standardmoduler med kiselsolceller, där polykristallint
kisel generellt är något billigare än monokristallint kisel.
För att utnyttja den tillgängliga ytan och hålla nere
kostnaderna för installationsarbetet rekommenderar vi
att solcellsmodulens verkningsgrad är minst 15 %1. För att
säkerställa en lång livslängd på anläggningen bör samtliga
moduler vara A-klassade, vilket innebär att de genomgått
alla kvalitetstester utan anmärkning.
Figur 4. Standardmodul
med polykristallint kisel.

Växelriktare och kablage
Vid val av växelriktare är det ofta lönsamt att sträva efter
högsta möjliga verkningsgrad och välja välkända fabrikat
med erkänt hög kvalité. De bästa växelriktarna har en
medelverkningsgrad över 97 %.
Vid montering utomhus ska växelriktarna placeras under
ett skärmtak, där de skyddas från direkt nederbörd.
Likströmskablarna ska vara UV-beständiga och bör
dimensioneras så att effektförlusterna understiger 1 % av
solcellernas effekt.

Figur 5. Exempel på Trefasväxelriktare.

Nätanslutning
Nätägaren Eon har uppskattat kostnaden för nätanslutning till cirka 120 000 kr för
anläggningar upp till 200 kW och cirka 150 000 kr för större anläggningar. (Över 200 kW
krävs ombyggnad av transformatorstationen.) Dessa värden har inkluderats i den
ekonomiska kalkylen.

Försäljning av el
Det finns flera elhandelsbolag som är intresserade av att köpa el från solcellsanläggningar.
Telge Energi, Bixia och Din El är några av exempel som betalar upp till 1,30 kr/kWh, men
hittills bara till mikroproducenter av el10. Det normala är annars att elhandlarna betalar
spotpris minus några öre/kWh, vilket motsvarar omkring 0,50 kr/kWh.

10

För att klassas som mikroproducent får man ha en mätarsäkring på högst 63 A och inte mer elproduktion än
egen användning på årsbasis.

70 (92)

Vägledning inför upphandling
För att säkerställa rätt kvalité och pris vid upphandling är det viktigt att tydligt beskriva
förutsättningarna och de önskade kvalitetskraven, där det viktigaste är de som angivits på
föregående sida.
Ett exempel på hur ett förfrågningsunderlag för en solcellsanläggning kan struktureras
finns på www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Upphandling.
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4 Investering och lönsamhet
Vi har studerat fem storleksalternativ, där den specifika antas variera från 16 000 kr/kWt
för den minsta anläggningen på 50 kWt till 11 400 kr/kWt för den största anläggningen på
400 kWt. Prisskillnaden beror främst på att övergripande kostnader som projektering,
projektledning, etablering och nätanslutning är i stort sett samma oavsett storlek på
anläggningen.
Resultaten visar att anläggningar större än 200 kWt lönsamma även utan bidrag. Samtliga
redovisade kostnader anges exklusive moms men inklusive installation. Det är möjligt att
spara uppskattningsvis omkring 10 procent av kostnaderna genom att själv anlägga
monteringssystemet och installera solcellsmodulerna.
Tabell 1. Teknisk sammanfattning.
Systemets toppeffekt, kWt
50
100
200
2
Solcellsyta, m
330
660
1 300
2
Erforderlig markyta, m
1 100
2 200
4 300
Årlig elproduktion, kWh
48 000
95 000
190 000
Specifik elproduktion,
950
950
950
kWh/kWt
Förväntad livslängd, år
minst 30 minst 30 minst 30

300
2000
6 500
285 000

400
2 600
8 600
380 000

950

950

minst 30

minst 30

Tabell2. Investering och lönsamhet, med 27-35 % investeringsbidrag11.
(Samtliga kostnader är angivna exklusive moms.)
Systemets toppeffekt, kWt
50
100
200
300
Investeringskostnad, kr
520 000
923 000 1 638 000 2 400 000
Specifik investeringskostnad,
10 400
9 200
8 200
8 000
kr/kWt
Solelkostnad, kr/kWh
0,59
0,47
0,39
0,37
Nuvärde, kr
70 000
316 000
882 000 1 390 000
Rak återbetalningstid, år
17
14
13
12
Årlig avkastning, %
4,9%
6,3%
7,6%
7,8%

11

400
3 350 000
8 400
0,39
1 774 000
13
7,6%

Med en anläggningsstorlek på 300 kWt och däröver uppnås den maximala bidragsnivån på 1,2 miljoner
kronor, vilket motsvarar cirka 33% av investeringen för en anläggning på 300 kWt och 27 % för en anläggning
på 400 kWt.
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Tabell 3. Investering och lönsamhet, utan bidrag.
(Samtliga kostnader är angivna exklusive moms.)
Systemets toppeffekt, kWt
50
100
200
300
Investeringskostnad, kr
800 000 1 420 000 2 520 000 3 600 000
Specifik investeringskostnad,
16 000
14 200
12 600
12 000
kr/kWt
Solelkostnad, kr/kWh
0,95
0,78
0,67
0,62
Nuvärde, kr
-217 000
-181 000
0
202 000
Rak återbetalningstid, år
25
22
20
19
Årlig avkastning, %
1,8%
3,0%
3,9%
4,4%

400
4 550 000
11 400
0,58
545 000
18
4,8%

Beräkningsförutsättningar
Lönsamheten för en solcellsanläggning är starkt beroende av
vilken kalkylränta, livslängd och
elpris man väljer att räkna med.
De ekonomiska beräkningarna
som är utförda i denna rapport
är gjorda utifrån de indata som
specificeras i vidstående tabell.
Samtliga kostnader är angivna
exklusive moms.

Tabell 4. Beräkningsförutsättningar
Anläggningens livslängd
30 år
12
Årligt underhåll
0,5 % av invest.

Den förväntade tekniska
livslängden på solceller och
monteringssystem har satts till
30 år. Mycket talar dock för att
solcellssystem kan hålla ända
upp till 50 år, med några
procents degradering av
solcellernas verkningsgrad.

Inflation
Real kalkylränta
Investeringsbidrag

Elpris13 (år 1)
Elprisökning
Elcertifikatspris (år 1)
Prisökning elcertifikat
Timmätning för
elcertifikat
Kapitalkostnad

0,50
3
200
1
1 200
6
2
4
0/35

kr/kWh
% per år
kr/MWh
% per år
kr/år
%
%
%
%

12

Motsvarar att växelriktarna byts ut cirka vart femtonde år.
Elpriset avser försäljningspriset till Nordpool och motsvarar
ett ungefärligt medelvärde under de senaste åren.
13

Växelriktarna har en förväntad livslängd på 15-20 år. I beräkningen återfinns en årlig
underhållskostnad som motsvarar att växelriktarna byts ut vart femtonde år.
Genom att fördela investeringskostnaden över anläggningens livslängd har elproduktionskostnaden beräknats. Under de 15 första åren är anläggningen berättigad till elcertifikat,
och de redovisade elproduktionskostnaderna gäller för ett år med dessa intäkter
inräknade.
För att kunna bedöma investeringens lönsamhet krävs en uppfattning om framtidens
elkostnad. Vi har här antagit ett försäljningspris på elen om 50 öre/kWh och en årlig
prisökning på 3 %.
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Känslighetsanalys
För att belysa hur avkastning och återbetalningstid beror av elpriset har två extremfall
beräknats och jämförts med normalfallet med indata enligt Tabell. I scenariot Högt elpris
antas elpriset öka med 5 % årligen. I scenariot Lågt elpris är ökningen 1 % per år. Övriga
förutsättningar är i enlighet med Tabell. Beräkningarna har gjorts för en anläggning på 300
kWt.
Tabell 5. Känslighetsanalys för en anläggning på 300 kWt med 33% bidrag
och antagen livslängd 30 år.
Scenario:
Normal
Högt elpris
Lågt elpris
Investeringskostnad, kr
2 400 000
2 400 000
2 400 000
Solelkostnad, kr/kWh
0,37
0,37
0,37
Nettonuvärde, kr
1 390 000
2 506 000
606 000
Återbetalningstid, år
17
15
20
Årlig avkastning, %
7,8
9,7
6,0

I tabellen nedan presenteras värden för om anläggningens livslängd ökas till 40 år.
Tabell 6. Känslighetsanalys för en anläggning på 300 kWt med 33% bidrag
och antagen livslängd 40 år.
Scenario:
Normal
Högt elpris
Lågt elpris
Investeringskostnad, kr
2 400 000
2 400 000
2 400 000
Solelkostnad, kr/kWh
0,31
0,31
0,31
Nettonuvärde, kr
2 296 000
4 308 000
1 046 000
Återbetalningstid, år
17
15
20
Årlig avkastning, %
8,6
10,5
6,7
Andra osäkerhetsfaktorer, som gäller i investeringsskedet, är möjligheten att få
solcellsbidrag samt prisnivån på solcellsmoduler.
Det är inte självklart att den som vill bygga en solcellsanläggning kan få del av det statliga
bidraget, då de budgeterade medlen är begränsade och det är många som redan står i kö.
Under sommaren 2013 diskuterades inom EU ett införande av importtullar på kinesiska
solcellsprodukter, då man ansåg att Kina otillbörligt dumpat priset på världsmarknaden.
Därefter har det undertecknats bilaterala avtal om minimipriser mellan EU och de flesta
kinesiska tillverkare. Därmed har risken för kraftigt höjda modulpriser avblåsts, åtminstone
tillsvidare. I de avtal som tecknats finns nämligen även maximala försäljningsvolymer
inskrivna, varför det fortfarande råder osäkerhet om vilka prisnivåer som kommer att gälla
om och när dessa volymer har uppnåtts.

Sidan 74 av 92

5 Fortsatt arbete
Etappindelning
Det finns inga tekniska hinder att bygga ut solcellsanläggningen i etapper, mer än att
elnätsanslutningen direkt bör dimensioneras för den slutliga storleken.
Däremot finns vissa skalfördelar, vilket den ekonomiska genomgången visar. Dessutom är
det vanligtvis så att Länsstyrelsen endast beviljar solcellsbidrag en gång per fastighet.
Slutsatsen från detta, och den ekonomiska kalkylen, är att det ekonomiskt mest
fördelaktiga alternativet är att bygga en anläggning på 300 kWt, med det maximala
bidraget på 1,2 miljoner kronor.

Egen regi eller ekonomisk förening
Det finns inga särskilt gynnsamma villkor för en ekonomisk förening, jämfört med en
anläggning som ägs i egen regi. (Den goda ekonomin för Solelföreningen i Sala och Heby
bygger på att Sala Heby Energi köper in deras elproduktion till ett högt pris.)
Däremot kan det vara ett sätt att få in kapital till investeringen, att vara flera som delar på
den. Detta kan också hanteras genom ett gemensamt aktiebolag. Gemensamt ägande kan
dels öppna upp för grannar, men också för andra privatpersoner och företag.
Markägaren behöver därför besluta sig för ett av dessa alternativ:
Egen regi








Eget kapital och/eller banklån
Bidragsansökan (länsstyrelsen)
Bygglov (kommunen)
Upphandling
Nätanslutning via Eon
Försäljning av el till elhandlare
Ansökan om elcertifikat (Energimyndigheten och Svenska kraftnät)

Flera ägare










Ägandeform ekonomisk förening eller aktiebolag
Eget kapital och/eller banklån för varje ägare och/eller gemensamt
Avtal som reglerar upplåtelse av mark
Bidragsansökan (länsstyrelsen)
Bygglov (kommunen)
Upphandling
Nätanslutning via Eon
Försäljning av el till elhandlare
Ansökan om elcertifikat (Energimyndigheten och Svenska kraftnät)
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6 Exempel på andra solcellsanläggningar i Sverige
Solcellsfält, Heby
Solceller monterade på mark.
Toppeffekt: 311 kWt
Elproduktion: 295 000 kWh/år
Solcellsmoduler: Yingli 235
Växelriktare: Sungrow 30KTL
Driftstart: September 2013
Ägare: Solelföreningen i Sala och Heby

Fläckebo prästgård, Västerfärnebo
Solceller monterade på tegeltak.
Toppeffekt: 25 kWt
Elproduktion: 20 000 kWh/år
Solcellsmoduler: GPV SW-150
Växelriktare: PowerLynx PGI
Driftstart: Januari 2006
Ägare: Västerfärnebo kyrkliga samfällighet

Etnografiska museet, Stockholm
Solceller monterade på låglutande tak med
falsad plåt.
Toppeffekt: 82 kWt
Elproduktion: 60 000 kWh/år
Solcellsmoduler: Yingli 240
Växelriktare: Sunny Tripower 15000TL
Driftstart: September 2011
Ägare: Statens Fastighetsverk
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Åkerhus äldreboende, Göteborg
Solceller monterade på låglutande tak med
korrugerad plåt.
Toppeffekt: 43 kWt
Elproduktion: 32 000 kWh/år
Solcellsmoduler: GPV-185
Växelriktare: Fronius IG60-HV
Driftstart: 2007
Ägare: Medicus

Ekhults sjukhem, Linköping
Solceller monterade ”nedfällda” i tegeltak.
Toppeffekt: 28 kWt
Elproduktion: 25 000 kWh/år
Solcellsmoduler: IBC Monosol 190
Växelriktare: Sunny Tripower 15000/12000
Driftstart: December 2011
Ägare: Lejonfastigheter

Ålidhem, Umeå
Solceller monterade på papptak.
Toppeffekt: 16 kWt
Elproduktion: 11 000 kWh/år
Solcellsmoduler: Trina 240, Q-cells 90
Växelriktare: Sunny Tripower 8000TL
Driftstart: April 2011
Ägare: Bostaden
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Körsbärsgården, Stockholm
Solceller monterade med systemet
Console.
Toppeffekt: 30 kWt
Elproduktion: 26 000 kWh/år
Solcellsmoduler: Yingli
Växelriktare: Fronius
Driftstart: September 2010
Ägare: MiCasa Fastigheter

Transportstyrelsen, Örebro
Solceller monterade med systemet Knubix.
Toppeffekt: 120 kWt
Elproduktion: 110 000 kWh/år
Solcellsmoduler: SunTech 245
Växelriktare: Sunny Tripower
Driftstart: December 2012
Ägare: Klövern

Bussdepå, Stockholm
Solceller monterade på takställning och som
solavskärmning.
Toppeffekt: 123 kWt
Elproduktion: 110 000 kWh/år
Solcellsmoduler: Yingli 180, Scheuten 260
Växelriktare: Sunny Tripower 17000TL
Driftstart: Augusti 2011
Ägare: SL
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7 Mer om solcellstekniken
Detta kapitel innehåller en teknisk fördjupning och är inte nödvändigt för att tillgodogöra
sig rapportens resultat. Vidare finns fler tekniska beskrivningar samt ordlista i rapportens
appendix.

Solljus blir till el
En solcell består generellt av två mycket tunna skivor av kisel, eller andra så kallade
halvledare. Dessa skivor ligger i kontakt med varandra och är dessutom förbundna av en
ledande krets. Skivorna är manipulerade (dopade) så den ena har fått ett överskott av
elektroner och den andra har fått ett underskott av elektroner. Det ligger alltid en
spänning över cellen och när solen skiner sätts elektronerna i rörelse, som tack vare
spänningen bildar en användbar ström. Inget material går åt då solcellen är i drift och det
bildas inte heller några restprodukter.
Mängden producerad elkraft är proportionell mot solcellens verkningsgrad och solinstrålningen. Solceller på marknaden idag har en verkningsgrad på cirka 10-20% under optimala
förhållanden. Systemverkningsgraden är något lägre än så, bland annat på grund av
energiförluster i växelriktaren samt genom speglingsförluster i och med att solljusets
infallsvinkel varierar under dygnet. Om systemverkningsgraden är 12% innebär det att
solcellsystemet kan omvandla 12% av solstrålningen som träffar solcellen till
växelströmsel.
Solinstrålningen i Sverige är per år och kvadratmeter ungefär 1 000 kWh. Det innebär att
en solcellsanläggning som är en kvadratmeter stor kan producera ca 100-150 kWh per år.
För att försörja den totala elanvändning i en lägenhet, cirka 3 000 kWh/år, krävs alltså
högst 30 kvadratmeter solceller. För att producera lika mycket el som används i hela
Sverige (cirka 150 TWh) räcker det med att täcka en yta motsvarande Bornholm med
solceller.

Olika solcellsmoduler
Det finns flera olika solcellstekniker, där de mest mogna kan delas in i två kategorier:
kristallint kisel och tunnfilm. Dessa tekniker används sedan i olika typer av solcellsmoduler,
som här delats in i standardmoduler, högeffektiva moduler och specialmoduler.
Standardmoduler
Den kraftiga prisnedgången som skett på marknaden under de senaste åren gäller främst
standardmoduler, som produceras i mycket stora volymer. Dessa kan delas upp kristallint
kisel och tunnfilm, där kristallint kisel står för mer än 90% av världsmarknaden. De
praktiska skillnaderna mellan de olika typerna är främst utseendemässiga, men det finns
också vissa skillnader i verkningsgrad och pris.
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Figur 6. Olika typer av standardmoduler. Från vänster: polykristallint kisel, monokristallint kisel i standardutförande, monokristallint kisel i svart utförande och
tunnfilm (CIGS).
Generellt sett får moduler med polykristallina kiselceller ett mer blått utseende än de med
monokristallina, men utvecklingen går emot att båda solcellstyperna blir alltmer svarta.
Även färg på ramar och plastskiktet bakom cellerna, tedlaren, kan väljas i svart utförande.
(Den svarta ramen kostar något mer än en vanlig aluminiumram och svart tedlar minskar
verkningsgraden något då den medför att celltemperaturen ökar.) Allra svartast upplevs
tunnfilmsmodulerna, som består av en heltäckande yta och saknar det traditionella
rutmönster som kiselmodulerna har.
Verkningsgraden är generellt sett lägre för tunnfilmsmoduler, även om vissa CIGS-moduler
(se beskrivning i Appendix 3) ligger i närheten av kiselmodulerna. Normal verkningsgrad för
kiselmoduler är 14-15% och för tunnfilmsmoduler 10-13%.
Intentionen med tunnfilmsmodulerna var från början att använda mindre av det dyrbara
halvledarmaterialet och därigenom sänka kostnaderna. På senare år har tekniken dock haft
svårt att följa med i prisutvecklingen för kiselmodulerna och är generellt sett något dyrare
per installerad kWt. Tunnfilmsmodulerna brukar också vara mindre än kiselmodulerna,
vilket medför högre kostnader för monteringssystem och installationsarbete.
Tunnfilmsmodulerna konkurrerar därför numera främst genom sina utseendemässiga
kvalitéer, där de också kan vara bättre lämpade än kiselmodulerna att användas för att
ersätta andra byggnadsmaterial (eftersom baksidan på modulen ofta är glas i stället för
tedlar).
Högeffektiva moduler
Högeffektiva solcellsmoduler, med en typisk verkningsgrad på 18-20%, används där
elbehovet är stort och den tillgängliga ytan är begränsad. De består vanligtvis av
monokristallint kisel, i vissa fall i kombination med amorft kisel. Den huvudsakliga
anledningen till att dessa moduler är så effektiva är helt enkelt att de innehåller de absolut
bästa exemplaren av solceller som valts ut vid tillverkningen.
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Figur 7. Två exempel på högeffektiva solcellsmoduler. Till vänster med monokristallint kisel
från Sunpower och till höger med både monokristallint och amorft kisel från Panasonic.
Specialmoduler
Till gruppen specialmoduler räknar vi alla moduler med annan form eller annat utseende
än standardmodulerna. Dessa tillverkas i mindre serier (ofta på beställning), varför de är
betydligt dyrare.
Exempel på specialmoduler är kiselmoduler med dubbla glasskivor, tunnfilmsmoduler för
fasadintegrering, kiselmoduler av plast (ibland svagt böjbara) och tunnfilmsmoduler av
plast (mycket böjbara).

Figur 8. Specialmoduler, från vänster: kiselmoduler med dubbla glasskivor,
tunnfilmsmoduler för fasadintegrering och kiselmoduler av plast.
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Figur 9. Valmöjligheter för kiselmoduler med dubbla glasskivor, från vänster: olika
former på och avstånd mellan cellerna, olika färger på cellerna samt exempel på olika
färger och mönster bakom cellerna.

Figur 10. Tunnfilmsmodul integrerad i takduk (som helt ersätter annan takduk).

Tillämpningar och monteringssystem
Solceller kan monteras på en mängd olika sätt, där de vanligaste är på tak, fasad eller
mark.
Solceller på tak
I de flesta solcellsprojekt ligger fokus på ekonomisk lönsamhet, det vill säga att uppnå en
så låg investeringskostnad och så hög elproduktion som möjligt. I de allra flesta fall innebär
detta att solcellerna placeras på tak, ovanpå det befintliga takmaterialet. Det finns
certifierade monteringssystem som är utformade för solcellsmoduler och välbeprövade
infästningsmetoder för de allra flesta taktyper. De billigaste installationerna görs oftast
genom att låta solcellerna följa takets lutning, men för platta tak finns det också
kostnadseffektiva lösningar med upplutade moduler.

Sidan 82 av 92

Standardmoduler installeras normalt med speciella skensystem där solcellsmodulerna
kläms fast med 4 klämmor per modul. Det finns välbeprövade infästningsmetoder för de
flesta taktyper av tegel, plåt, papp, duk med mera. Det är sällsynt att det krävs håltagning
genom tätskikt.

Figur 11. Monteringssystemet IBC Topfix 200 kan användas
på de flesta tak, antingen med takets lutning eller upplutat.
För platta tak finns det också andra typer av monteringssystem, som installeras helt utan
infästning.

Figur 12. Monteringssystemet Knubix är anpassat för stora installationer. Genom sin form
klarar det att hantera vindlaster utan tung ballast. Vikten är normalt cirka 45 kg per modul,
vilket blir cirka 15 kg/m2 utslaget över takytan.
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Figur 13. Monteringssystemet Console, som är gjord av 100% återvunnen plast. Tråget fylls
med grus och väger normalt cirka 120 kg inklusive solceller, vilket blir cirka 40 kg/m 2
utslaget över takytan.
Ett tredje alternativ är att låta solcellerna utgöra takbeläggningen, vilket normalt är
betydligt mer kostsamt, utom för enklare byggnader som carportar.
Solceller på fasad
Solceller kan även monteras på fasader, antingen utanpåliggande eller integrerat och då
ersätta andra material. Ett annat alternativ är att använda solcellsmoduler som
solavskärmning över fönster.

Figur 14. One Tonne Life i Stockholm är ett
exempel där solceller använts både som
takbeläggning och på fasaden. (Foto: A-hus)

Figur 15. Bussdepå i Stockholm, där solceller
använts som solavskärmning.

Solceller på mark
I Tyskland är det vanligt med markplacerade anläggningar och det börjar bli aktuellt även i
Sverige. Genom att bygga stora anläggningar kan kostnaden bli jämförbar med, eller till
och med något lägre än, installationer på platta tak.
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Skuggning
Att undvika skuggning är mycket viktigt vid utformningen av en solcellsanläggning. En
solcellsmodul består nämligen av flera seriekopplade solceller och ett solcellssystem byggs
upp av strängar med seriekopplade moduler. Det innebär att skuggning av enstaka
solceller kan påverka elproduktionen från stora delar av systemet.
Särskilt viktigt är det att undvika systematisk skuggning, till exempel vid upplutade rader av
solcellsmoduler på ett platt tak, men även enstaka skuggande objekt som skorstenar och
liknande kan ge stor negativ inverkan på elproduktionen. För anläggningsägaren är det
också viktigt att så långt det är möjligt hålla anläggningen fri från skuggning från
uppväxande buskar och träd.

Växelriktare
Moderna växelriktare avsedda för nätanslutning av solcellssystem är konstruerade för att
producera en rent sinusformad växelström med en effektfaktor nära ett. Flera växelriktare
kan synkroniseras i förhållande till varandra och till nätet genom parallellkoppling.
Solcellsmodulerna kopplas samman i serie och bildar en sträng för att leverera en hög
likspänning till växelriktaren – uppemot 1000 V DC. Generellt sett bör ett solcellssystem
som använder flera växelriktare och är anslutet till 3-fas distribuera växelriktarna så jämnt
som möjligt över de tre faserna. Standarder för nätanslutning kräver ett visst skydd mot
kortslutning, jordningsfel och inmatning av el på ett nedsläckt nät (skydd mot så kallad
ödrift). I Figur visas ett blockdiagram för en rekommenderad anslutning av ett
solcellssystem till 3-fas.

kWh

DC/AC
Inverter(s)

elnät
service
cable

kWh
DC
Isolation
Box

V

Hz

AC
Isolation
Box

Energy
Meter

other
services

PV Array
Strings

Figur 16. Blockdiagram för ett typiskt solelsystem anslutet till 3-fas
Växelriktarna kan monteras utomhus under förutsättning att de skyddas från direkt solljus
samt regn. Placeringen styrs av var det finns ett lämpligt utrymme och föreskrifterna för
solcells- och elanläggningar i byggnader. Utgångspunkten är att växelriktarna, AC-brytare
med mera placeras så nära solcellsystemet som möjligt för att minska spänningsfallet i
kablarna.
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Växelriktarna kräver ett helt fritt utrymme av minimalt 20 cm på varje sida och 30 cm på
ovan- och undersida. Notera att även om det är solcellsmodulerna och växelriktarna som
kräver störst utrymme så kräver även brytare, annan skyddsutrustning och mätare visst
utrymme. En typisk växelriktarinstallation visas i Figur.

Figur 17. En typisk växelriktarinstallation med fem Sunny Tripower trefasväxelriktare.

Solceller i energisystemet
Solcellerna kan enbart producera el när det finns tillräckligt med ljus. Trots att solceller
producerar el på en molnig dag betyder en introduktion av solceller i stor skala att vi skulle
behöva lagra elen på något sätt så att vi även har ström när solskenet inte räcker.
Ett tänkbart scenario är en kombination av vattenkraft, småskaligt vindkraft och solceller:
När solen skiner och/eller vinden blåser producerar solcellerna och vindturbiner el och
vattenkraftverken står stilla. När det blir mörkt står istället solcellerna ”stilla” och då kan
vindturbiner antingen självständigt eller i kombination med vattenkraftverken producera
el. Denna typ av samverkan fungerar i dagens energisystem och skulle så göra för mer än
1 000 gånger mer solceller än vad som hittills installerats.
Ett annat något mer visionärt scenario skulle vara att omvandla elen till vätgas som i sin tur
sedan kan omvandlas till el med hjälp av en bränslecell vid behov. Denna typ av system är
dock till stor del fortfarande på forskningsstadiet.
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Appendix 1 – Ordlista
Begrepp

Förklaring

AC, producerad

Den mängd växelström systemet producerar som matas ut på
elnätet.
Anläggningens yta
Summan av modulytorna från alla i en anläggning ingående moduler.
Azimut
På det norra halvklotet definieras azimut som vinkeln mellan söder
och kollektorplanet. Söder har Azimut 0°och blir negativ mot öster.
Modul
En modul är den minsta praktiskt användbara solcellsenheten vid
byggande av en anläggning. Modulen består av ett antal
seriekopplade celler inkapslade i ett laminat. Framsidan av laminatet
är av ett transparent material, vanligen glas. För baksidan finns en
större frihetsgrad vad gäller val av material. Typisk toppeffekt för en
modul är mellan 50 och 200 watt, vilket innebär en modulyta på
mellan 0,35 och 1,6 m2.
Modullutning
Modulernas lutning relativt horisontalplanet. En vertikal modul har
en modullutning på 90 grader och en horisontell modul har en
lutning på 0 grader.
Modulytan
Modulens yta mätt från dess ytterkanter
Skuggningsförluster Uteffekten från moduler minskas dels direkt genom skuggningen i
sig, men framförallt därför att partiellt skuggade delar av en
anläggning begränsar strömtransporten genom andra delar av
anläggningen.
Toppeffekt, Wt
Summan av märkeffekten hos alla i en anläggning ingående moduler.
Toppeffekten för en modul mäts vid standardiserade förhållanden:
Solinstrålning = 1000 W/m2, AM1,5 spektrum och en celltemperatur
på 25 °C. Om en anläggning eller dess enskilda moduler har
genomgått ett godkänt kalibreringstest som ger ett från
märkeffekten avvikande resultat så ska resultatet från detta test vara
anläggningens toppeffekt.
Tunnfilm
Solceller som består av tunna filmer av halvledare och
kontaktmaterial som läggs på ett substrat (oftast en glasskiva).
Seriekopplingen av celler görs med tekniker baserade på t.ex.
lasermönstring eller fotolitografi.
Verkningsgrad
Mäts under de standardiserade mätförhållanden som beskrivs under
toppeffekt, men man dividerar uteffekten med cellytan för att få
cellverkningsgraden eller med modulytan för att få
modulverkningsgraden. Systemverkningsgrad är det samma som
"Performance ratio".
Växelriktare
Växelriktaren omvandlar DC-energi till AC-energi och matar detta till
ett yttre växelströmsnät. En växelriktare avsedd för att användas i en
solcellsanläggning är konstruerad att endast omforma energin om
växelströmsnätet är tillslaget. Vid nätbortfall slår växelriktaren
automatiskt ifrån eftersom funktionen inte kan upprätthållas.
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Appendix 2 – Nätanslutning av solcellssystem
I ett nätanslutet solcellssystem seriekopplas solcellsmoduler i strängar. Dessa strängar
parallellkopplas vanligtvis i en kopplingslåda. Från kopplingslådan kopplar man vidare till
växelriktaren via en DC-brytare. DC-brytaren gör det möjligt att frånskilja växelriktaren från
solcellsmodulernas spänning.
Från växelriktaren kopplar man sedan in systemet i byggnadens elcentral via en AC-brytare
och en elmätare. AC-brytaren gör det möjligt att frånskilja växelriktaren från nätets
spänning och elmätaren installeras för att ge full kontroll över systemets elproduktion.
Alla nätansluta solcellssystem konfigureras efter ovanstående modell. Om systemet är
stort har man bara större och/eller flera växelriktare.
Se nedanstående figur för en schematisk bild av ett nätanslutet solcellssystem.

Figur 18. Schematisk bild av ett solcellssystems uppbyggnad. I bilden visas systemets alla
elektriska delar, till detta kommer monteringssystem för att fästa solcellsmodulerna på
taket.
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Appendix 3 - Teknisk beskrivning av olika solcellstekniker
Vad är en solcell?
En solcell är en tunn skiva eller film av ett halvledarmaterial som är strukturerat så att om
den är belyst så uppstår en spänning mellan framsidan och baksidan. Det finns ett flertal
olika solcellstekniker, nedan presenteras de som idag är kommersiellt tillgängliga.
Kristallina kiselceller
En enskild solcell ger en låg spänning, ca 0,5 volt, den är bräcklig och är känslig för fukt.
Man seriekopplar därför celler för att få praktiskt användbara spänningar. De
seriekopplade cellerna skyddas mot fukt, mekaniska belastningar och beröring genom att
de inkapslas i ett laminat som får en ram och då blir en solcellsmodul. Framsidan av
modulen är av ett transparent material, vanligen glas. För baksidan finns en större
frihetsgrad vid val av material. Glas och teflonduk (tedlar) är vanligt förekommande.

VOC ≈ 0.5-0.6V
ISC ≈ 4.5A @ 1000W/m2

N-dopad sida (överskott av
elektroner)

0,190mm
kiselskiva

P-dopad sida (underskott av elektroner)
Metallisk kontakt
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Ström

Tunnfilm
Tunnfilmstekniken hanterar inte celler som enskilda skivor. I stället läggs en följd av tunna
skikt på ett substrat. Substratet är oftast glas, men kan även vara kapton, rostfritt stål med
mera. De deponerade skikten är: framsideskontakt, aktivt material och baksideskontakt.
Innehållet i det aktiva materialet brukar vara namngivande för aktuell tunnfilmsteknik. Det
kan till exempel vara amorft kisel (a-Si) eller Cu(InGa)Se2 (CIGS).
A-Si, Amorft kisel
Denna tunnfilmsteknik bygger på kiselatomer som inte är ordnade i kristaller. Tillverkning
av cellerna kan göras vid relativt låga temperaturer (75 °C) vilket gör det möjligt att
applicera exempelvis på plast. Kiselåtgången vid tillverkning av solceller med amorft kisel
är betydligt lägre än vid tillverkning med kristallint kisel.
CIGS, Cu(In,Ga)Se2 (koppar-indium-gallium-diselenid)
CIGS är liksom kisel ett halvledarmaterial. CIGS-solceller kan tillverkas på flera olika sätt. Ett
sätt som bland annat utvecklats av Ångströmslaboratoriet i Uppsala är följande: CIGSsolcellen byggs upp av fem tunna skikt på en glasskiva. Först deponeras en så kallad
bakkontakt av molybden (Mo) på ett substrat av glas. Bakkontakten är den som verkar som
pluskontakt i "solcellsbatteriet". På bakkontakten förångar man ett CIGS-skikt som har till
uppgift att absorbera solljuset. Därefter lägger man två mycket tunna s.k. buffertskikt av
kadmiumsulfid (CdS) och odopad zinkoxid (ZnO). Själva solcellsstrukturen avslutas av en
framkontakt (minuskontakt) av aluminiumdopad zinkoxid (ZnO:Al).

Sidan 90 av 92

Stockholm
08-400 267 50
info@directenergy.se

Göteborg
031-83 67 50

Örebro
019-30 87 50

www.directenergy.se

8.7

Bilaga Kassaflödesanalys markbaserad solelanläggning

Solelkalkyl - markbaserad
Datum: 2014-04-07
Effekt, kW
Produktion per kW
Investering kkr
Avskrivningstid, år
År
Ränta
Avskrivningar
Ränteutgift
Inflation
Service och rep kkr
Övriga kostnader kkr
Arrende kkr
Totalt/år, kkr

Produktion, MWh/år
Real prishöjning el
Elpris, öre/kWh
Elcert, öre/kWh
Kostnadsreducering- Energiskatt
Total intäkt/år, kkr
Vinst/förlust, kkr
Ackumulerad vinst/förlust, kkr

Kvarvarande skuld, kkr
Total produktion 30 år, GWh

1150 MW
950 kWh per kW
12700
30
1
2,5%
423
318
2,0%
33
0
3
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3,0%
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2%
34
0
3
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0
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2%
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0
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423
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2%
38
0
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2%
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3
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2%
40
0
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10
4,0%
423
356
2%
41
0
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4,0%
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339
2%
41
0
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4,0%
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322
2%
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0
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4,0%
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305
2%
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0
4
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14
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288
2%
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0
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271
2%
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0
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254
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0
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237
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0
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711
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220
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0
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695

19
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203
2%
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0
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20
4,0%
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2%
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0
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0
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4,0%
423
152
2%
52
0
5
632

23
4,0%
423
135
2%
53
0
5
616

24
4,0%
423
119
2%
54
0
5
600

25
4,0%
423
102
2%
55
0
5
584

26
4,0%
423
85
2%
56
0
5
569

27
4,0%
423
68
2%
57
0
5
553

28
4,0%
423
51
2%
58
0
5
537

29
4,0%
423
34
2%
59
0
5
522

1092,5
0%
32
20

1087
0%
33
20

1082
0%
33
21

1076
0%
34
21

1071
0%
35
22

1065
0%
35
22

1060
0%
36
23

1054
0%
37
23

1049
0%
37
23

1043
0%
38
24

1038
0%
39
24

1032
0%
40
25

1027
0%
41
25

1021
0%
41
26

1016
0%
42
26

1011
0%
43
0

1005
0%
44
0

1000
0%
45
0

994
0%
46
0

989
0%
47
0

983
0%
48
0

978
0%
49
0

972
0%
49
0

967
0%
50
0

961
0%
51
0

956
0%
52
0

950
0%
54
0

945
0%
55
0

940
0%
56
0

934
0%
57
0

568

577

585

594

603

612

621

630

639

648

658

668

677

687

697

435

442

448

454

461

468

474

481

488

495

502

509

516

523

531

13613

-209
-209

-252
-461

-291
-752

-326
-1078

-301
-1379

-276
-1655

-251
-1906

-226
-2131

-200
-2332

-175
-2506

-149
-2655

-124
-2779

-98
-2877

-72
-2949

-46
-2995

-292
-3287

-270
-3556

-247
-3803

-225
-4028

-203
-4231

-180
-4411

-158
-4569

-135
-4704

-112
-4816

-90
-4905

-67
-4972

-44
-5016

-21
-5037

2
-5035

25
-5011

-4816
-66068

12277 11853 11430 11007 10583 10160

9737

9313

8890

8467

8043

7620

7197

6773

6350

5927

5503

5080

4657

4233

3810

3387

2963

2540

2117

1693

1270

847

423

0

579
0,76
440

587
0,73
429

596
0,70
419

604
0,68
408

613
0,65
398

622
0,62
388

630
0,60
379

639
0,58
369

648
0,56
360

385
0,53
206

391
0,51
201

396
0,49
196

402
0,47
191

407
0,46
186

413
0,44
181

418
0,42
176

424
0,41
172

430
0,39
168

435
0,38
163

441
0,36
159

447
0,35
155

453
0,33
151

459
0,32
147

465
0,31
143

24,7

Total investering / kr/kWh
Årsproduktion

11,62

Avkastning på investering per år (IR)
Nuvärde kassaflöde (kalkylränta 4%)

1,3%
-3631

Kassaflöde eget kapital
Diskonteringsfaktor
Nuvärde kassaflöden

30 Summa:
4,0%
423 10160
17
7146
2%
60
1032
0
0
5
91
506 18429

532
0,96
512

539
0,92
499

547
0,89
486

555
0,85
474

563
0,82
462

571
0,79
451

