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Abstract  

 

There have been several projects with solar installations in Sweden, and Sala-Heby Energi (SHE) 

wanted to create a solar plant. The question answered in this thesis is whether it is economically viable 

to create such a source of sustainable, renewable energy. The plant would be built with the help of the 

financial effort from 120 customers. This economic union would sell the electricity to the SHE, for 

SEK 4.50 per kWh up to a certain level over a period of 10 years. It would be a long term commitment 

to environmentally friendly electricity, using solar cells which convert sunlight directly into electricity. 

In year 2009 there was introduced a new state aid for photovoltaic systems, to create an increased and 

continuing interest in solar cells. The premium is 60% of the cost of the entire solar installation, both 

parts and labor. The project in Sala-Heby receives 2000KSEK as financial aid from the Swedish state.  

In order to assess the economic conditions for the project, the payoff-method helps us to calculate how 

long it takes to get back the money invested. The price determines how much equipment you can buy 

and calculating with an investment of 1500KSEK and state aid of 2000KSEK, we can buy solar panels 

for 3500KSEK. It is likely that the solar plant will produce 56000kWh per year due to the weather in 

the region. Sold at 4.5 SEK per kWh gives 252KSEK per year. So according to the payoff method, the 

repayment period for an investment of 1500KSEK (divided by 252KSEK) 6 years.  

The conclusion of this thesis is that the repayment period for the investment in solar cell plant is 6 

years, and if the revenue of the project is used for project expansion, it could lead to further growth in 

revenue for the plant. There are several factors that are crucial to make this project possible. The State 

aid is necessary, because the high costs of building a solar plant. In this project, we have a good 

profitability thanks to SHE buying electricity from the sun for a price that is higher than the market 

price. Invite major electricity producers to follow SHEs example, while the government retains 

remaining aid. Without state aid, it is impossible to get this economic calculus together, and the 

project in Sala-Heby had come to nothing.  
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Förord 
 

Detta arbete är skrivet som examensarbete om 15poäng på programmet magister inom hållbara 

energikällor. Jag valde att fördjupa mig i om det är ekonomiskt hållbart att bygga en sol- elanläggning 

i Sala-Heby, med givna förutsättningar, då jag finner det intressant och givande att se om det är 

ekonomiskt hållbart att satsa på en förnybar, miljövänlig energikälla som solceller. 

 

Jag vill tacka min handledare Erik Dahlquist. professor på Mälardalens Högskola och Hans Nylén på 

Sala-Heby Energi, för all hjälp och stöd med arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐ 3 ‐ 
 

 

Sammanfattning 

 

Det har gjorts flera projekt med solcellsanläggningar i Sverige, och Sala-Heby Energi (SHB) vill 

gemensamt med en del av sina kunder skapa en solcellsanläggning. Intresset finns, frågan är om det är 

ekonomiskt lönsamt att skapa en sådan källa för förnybar energi.  Projektet skulle byggas upp med 

hjälp av en ekonomisk insats från 120 av SHEs kunder, fördelat på ca 150 andelar, där varje andel 

kostar 10KSEK.  Den bildade ekonomiska föreningen skulle sedan sälja elen till SHE, för 4,50SEK 

per kWh upp till en viss nivå under en period av 10 år. Det skulle vara en långsiktig satsning på 

miljövänlig el, på solceller. 

Solceller omvandlar solljus direkt till el, och är en bra källa för hållbar, förnybar energi. Den viktigaste 

delen i en solcell är kisel, som släpper elektroner när den utsätts för ljus. Om man samlar upp dessa 

elektroner på rätt sätt kan man få elström. Enligt Svensk Solenergi finns det idag 65000m2 solceller (ca 

8MWe) i Sverige som producerade ca 7Gwh el under år 2008. Deras bedömning är att dessa siffror 

kommer att fördubblas inom 5 år. 

Det har under 2009 införts ett nytt statligt stöd för solcellsanläggningar, för att skapa ett ökat och 

fortsatt intresse för solceller. Tack vare investeringsstödet för installation av nätanslutna 

solcellsanläggningar har det blivit möjligt för en sådan satsning som SHE har gjort. Stödet gäller alla 

typer av elnätsanslutna solcellssystem. Bidraget är på 60 % och gäller hela solcellsinstallationen, både 

material och arbete.  Projektet i Sala-Heby får genom stödet från staten ytterligare 2000KSEK så det 

kan byggas totalt anläggningar för 3500KSEK.  

I Sverige finns sedan år 2003 ett elcertifikat system, som är ett marknadsbaserat stödsystem för att 

främja förnybar energi. Elleverantörer är skyldiga att köpa in elcertifikat enligt kvotplikt. Det har visat 

sig att elcertifikat systemet inte är någon ekonomisk hjälp till solcellsanläggningar i Sverige. 

Antagligen är detta anledningen till att svenska staten har infört det statliga stödet som vi har nämnt 

ovan, och som vi räknar med i detta examens arbete. 

För att bedöma ekonomiska förutsättningar för projektet i Sala-Heby används payoff-metoden eller 

återbetalningsmetoden. Den hjälper oss att beräkna hur lång tid det tar att få tillbaka de pengarna som 

har investerats. I själva verket är investeringen i Sala-Heby bara på 1500KSEK, resterande är stöd från 

svenska staten, så beräkningen görs på en investering av 1500KSEK. 

Hur stor är nettointäkten per år? Den beror på solcellsanläggningens storlek samt prestanda. Storleken 

berörs av pris, som i sin tur avgör hur stor anläggning man kan handla in. Så efter ett antal 

förfrågningar kom man fram att det kostar 50KSEK per kW, installerad och klart. Det ger oss 
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solpaneler för 3500KSEK d.v.s. runt 70kW.  1 kW ger ca 850 kWh på ett år om solcellerna är optimalt 

placerade utan skuggning. Då skulle våra 70kW ge 59500kWh på ett år.  

Det finns flera olika fall att räkna på beroende på hur mycket som faktiskt produceras i trakterna Sala-

Heby, och det mest sannolika fallet (fall 2, produktion 1) ger oss följande: solcellsanläggningen 

kommer att producera 56000kWh per år. Om den säljs till SHE för 4,5SEK per kWh: 56000kWh per 

år * 4,5 SEK = 252000SEK per år. Så enligt payoff-metoden blir återbetalningstiden för en investering 

på 1500KSEK (dividerad med 252KSEK) 6 år. 

Slutsatsen i detta examensarbete blir att återbetalningstiden för den ekonomiska föreningen som ligger 

bakom investeringen i solcellsanläggningen i Sala-Heby blir 6 år, och om intäkterna i projektet 

återanvänds i projektet till utbyggnad, hellre än vinstutdelning till investerarna, så kan det leda till 

ytterligare ökade intäkter för anläggningen. Det finns flera faktorer som är avgörande för att detta 

projekt möjliggörs. Det statliga stödet som införts år 2009-11, som ger SHE 60 % av den totala 

kostnaden, är nödvändigt, p.g.a. de stora kostnaderna för att bygga en solcellsanläggning. I detta 

projekt har vi en bra lönsamhet tack vara att SHE är villig att köpa el producerad från sol för ett pris 

som är högre än det marknadsmässiga. Uppmana stora elproducenter att följa detta exempel samtidigt 

som regeringen behåller kvar stödet. Utan statligt stöd är det omöjligt att få denna ekonomiska kalkyl 

ihop, och projektet i Sala-Heby hade gått om intet.  
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Beteckningar samt ordförklaringar 

 

Pay off-metoden är beräknings metod att bedöma ekonomin som används för att se hur 

lång tid det tar för att få tillbaka investerade pengar 

Annuitets metod är årskostnad metod 

Solcell Halvledare som generar el när den får soljus på sig 

Solcells-modul Sammankopplade solceller i en kapslad enhet 

Sträng Krest i vilken är modulerna anslutna i serie för att nå en viss spänning 

AC växelström-alternating current 

DC  likström-direct current 

Isc(A)  Kortslutning ström (ström från generator i kretsen) 

Uoc (V)  Öppenkretsspänning (spänning då är strömmen 0) 

Pmax (W)  Max effekt Pmax  = Imp * Vmp 

Imp (A)  Ström @ Pmpp 

Ump (V)  Spänning @ Pmpp 

Toppeffekt Wt, Wp Summan av märkeffekten hos alla i en anläggning  ingående moduler 
d.v.s. max effekt under provning (STC) Pmax,stc 

 
Verkningsgrad Dividerad uteffekt med cellytan för att få cellverkningsgraden eller med 

modul ytan för att få modulverkningsgraden. 
 
Växelriktare Inverter Växelriktaren omvandlar DC-energi till AC-energi och 

matar den till växelströmsnät. 
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1. Inledning 

Sala Heby Energi (SHE) ville bygga en förening som skulle satsa på solcell energi, så de har 

informerat sina kunder om de vill vara med på uppbyggnad av solcells anläggningar där kunder skulle 

ingå tillsammans i en ekonomisk förening. 

Det är värt att nämna anläggning i Fläckebo (SHEAB) där solceller producerar 18000 - 20000kWh/år 

såsom Bjurhovdaskolans solcellsanläggning där solceller är installerade på två av skolans tak. 

Bjurhovdaskolans solcellsanläggning är den sjätte största i landet och producerar el till 93 öre/kWh! 

Så man skulle undersöka möjligheten att producera el med hjälp av sol celler och se lönsamheten i det 

hela. 

Det blev många kunder intresserade av detta lysande ide. Det skulle vara ungefär 150 till 160 andelar. 

Det är en långsiktig satsning på miljövänlig energi. En eller två anläggningar skulle byggas redan i år. 

Så det handlar om 1500KSEK samt bidrag runt 2000KSEK, då blir det totalt 3500KSEK. 

Syftet med det hela arbetet är att se ekonomisk lönsamhet samt undersöka i lite bredare perspektiv vad 

det skulle betyda om man satsar större, vilken påverkan skulle det ha. 

Energi producerad av solcells anläggningar skulle köpas av SHE för ett pris av 4,50SEK per kWh upp 

till en viss nivå under en period av 10 år. All energi producerad över denna nivå skulle man kunna 

sälja till SHB eller en annan miljö profil. 

Så först vad man bör undersöka är hur mycket solceller kan man installera för 3500KSEK sedan skulle 

man räkna på hur mycket kan de producera per år, upp till 80000kW kan det säljas till SHB för 

4,5SEK per kWh, resterande till ett pris aktuell på spott marknaden. 

 

SHE producerar 32MW energi där är det 10MW el energi. 

SHE tänker globalt och långsiktigt. De vill satsa på hållbar energi källor speciellt sol energi. 

.  

 

 

 



 

 

2. Solceller 
 

2.1. Solcellens funktion och konstruktion: 
 

Solceller omvandlar ljusenergin till el. Solcellen är uppbyggd av halvledarmaterial t.ex. kisel. 

Solcellerna kopplas ihop till en större modul som tar emot solens strålar. När solen lyser på kiselcellen 

bildas en liten elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Eftersom spänningen är så låg 

(cirka 1 Volt) måste man seriekoppla ett stort antal solceller, precis som när man kopplar en rad med 

batterier efter varandra.  

Det krävs fria laddningsbärare, dels att de får energi att drivas runt i den elektriska kretsen. Ljuset 

betraktas som ett flöde av fotoner. Varje foton kan i en kollision avge sin energi till en elektron. 

Frigjorda laddningsbärarna separeras så att de blir tillgängliga för en yttre krets. Detta sköts av en inre 

spänning som är en karaktäristisk egenskap i en p-n övergång i ett halvledarmaterial. 

Solcellen består av en tunn platta av kisel, som p-dopas på undersidan och n-dopas på ovansidan. För 

att kunna ta ut ström från solcellen lägger man ett ledande metallskikt på undersidan. Från ovansidan 

måste solljuset kunna nå ned i kiselmaterialet. Man kan därför inte täcka den helt med metall utan 

lägger på ett metallskikt som på bilden: 

 

               

 
Bild 1 Solcell i genomskärning 

 

I ett rent halvledar material är nästan inga elektroner fria att röra sig genom materialet. Materialet i 

solcellen, vanligtvis kisel, dopas, dvs.  Man använder fosfor, som har en valenselektron mer än kisel, 
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och får då N-dopat kisel, eller använder man bor med en elektron mindre och får p-dopat kisel.  

Solcellerna fångar in det infallande solljuset och omvandlar ljusenergin till elektricitet. Laddningarna 

separeras och bildar en elektrisk ström som rör sig mellan de olika polerna. N-dopad ett 

antireflexmaterial som absorberar strålningen och ett kiselmaterial med överskott av elektroner. 

Ett gränsmaterial mellan de två kiselmaterialen gör att laddningarna leds åt motsats håll. 

Ett kisel material P-dopad är med underskott av elektroner. 

Genom att tillföra kiselkristallen vissa störämnen (doping) kan man öka halvledarens 

ledningsförmåga. 

 

Man kan tillföra Fosfor som är med fem valenselektroner. På platsen med Fosforatomen finns det då 

en "extra" elektron som är fri att förflytta sig i ledningsbandet. 

Det resulterar i ökad ledningsförmåga på grund av ökad rörlighet hos de negativa laddningsbärarna. 

Detta är en N-typ halvledare. 

 

Bild 2. Fosfor atom med en extra elektron 

Man kan tillföra bor (med tre valenselektroner). På platsen med boratomen bildas då ett "hål". Hålet 

kan "flytta sig" genom att valenselektroner faller in i det. Det kan resultera i ökad ledningsförmåga på 

grund av ökad rörlighet hos de positiva laddningsbärarna . Detta är en p-typ halvledare. 

 

Bild 3. Bor atom med ett hål 

Ökad ledningsförmågan beror på en ökning av antalet rörliga laddningsbärare. Kristallen är elektriskt 

neutral.  

I N-typen är majoriteten av laddningsbärarna elektroner. 

I P-typen är majoriteten av laddningsbärarna hål.  

 

 

Bild 4.  Kiselcell 
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Kisel dopad med bor ger material av P-typ. Kisel dopad med fosfor ger material av N-typ. 

 

 

 

2.2 Solcellens elektriska egenskaper 

För varje punkt längs U-I - karakteristiken anger solcell effekten U*I, vilket i diagrammet motsvarar 

rektangel arean under kurvan. Arean är störst för en punkt någonstans vid böj på kurvan. Den optimala 

punkten i U-I - karakteristiken fås om spänningen inte tillåts sjunka under ca 20-30% från sitt 

tomgångsvärde U0. D.v.s. ett effektivt sätt att använda solcellen är att låta den hela tiden ladda en 

ackumulator batteri vilken håller uppe spänningen och därmed solcellens effekt. Eftersom solcellens 

tomgångsspänning är i stort sett lika vid stark och svag instrålning blir verkningsgraden då maximal, 

oberoende av instrålningen. Ackumulatorn används att lagra energi, som ger möjlighet att utnyttja el 

energi vid ett annat tillfälle.  

Om man har solcellen ansluten till en belastning med resistansen R kommer spänningen U och ström I 

genom resistorn att förklaras med Ohms lag: 

U = R * I 

 

Bild 5. Solcells karakteristik med belastnings linje för tre olika resistansen R1>R2>R3 

Om resistansen är konstant motsvarar denna belastning en rät linje i U-I - diagrammet. Belastningen 

bestämmer att spänning och ström ligger någonstans på den räta linjen. Solcellen tvingar ström och 

spänning att ligga på den solcellskurva som gäller vid aktuell instrålning, enligt figuren ovan.  

För solceller uppges ofta tomgångsspänning, U0 respektive kortslutningsström vid full solbelysning 

(1000 W/m2), I0.  
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Bild 6. Optimala belastningsresistansen för solcell 

 

Solceller omvandlar solljus direkt till elektricitet. Den viktigaste delen i en solcell är Kisel som avger 

elektroner när den utsätts för ljus. Om man samlar upp dessa elektroner på rätt sätt kan man få elström. 

Typiskt för halvledare är att de elektroner som kan transportera ström finns i två energinivåer 

”separerade” av ett energigap, s.k. bandgap.  

Fler elektroner som lyfts över bandgapet, desto bättre kan halvledaren leda elektrisk ström. Energin i 

en del av solljusets fotoner är tillräcklig för att lyfta elektroner i kisel. 

 

 

       Bild 7.   Avståndet mellan banden, 1,1 eV, kallas bandgap.  
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Lednings band 

 Band gap  h ∙ f = Eg  h ∙ f > Eg 

h ∙ f < Eg 

Valence ban

  Bild 8. Band gap 

Bilden ovan visar att endast fotoner med energi h*f precis lika med bandgapet Eg = E kan utnyttjas 

fullt i solcellen. 

f – frekvens,  

h - Plancks konstant h = 6,63 * 10-34 Js  

och  f  är frekvensen vilket är förhållande mellan ljusets hastighet  c  och våglängden λ ; 

  f = c / λ 

De två relationerna i kombinationen ger: 

  E = hc / λ 

Som skillnad i energi, band gapet, för silikon är 1,1eV energi som behövs av fotonen visas med 

följande formel för c = 3 · 108¸ h = 6,6 · 10-34, och 1 eV = 1,6 · 10-19 : 

  E = Eg = 1, 1 · 1, 6 · 10-19 J 

 

Önskad våglängd; 

  λ = hc / Eg = (6, 6 · 10-34)( · 3 · 108) / (1,1)(1,6 · 10-19) = 1,12 μm 

Det här är våg längd av infrarött ljus, vilket betyder att bara liten del av soljus foton har låg energi   

d.v.s. lång våglängd, att aktivera elektroner i PV-cell. Den maximal styrka I spektrum är omkring 0,5 

därför de flesta fotonerna att ha energi som överstiger bandgapet. Det innebär att de har möjlighet att 

väcka elektronerna, men den mängd som överstiger bandgapet kommer inte att överföras till 

d Valens band 
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elektricitet utan det blir en energi förlust i form av värme. Detta är en förklaring av den begränsade el 

verkningsgraden, fotoner med mindre energi än bandgapet kommer inte att användas och för de med 

högre energi som överstiger bandgapet kommer att bli som en förlust. 

Den maximal teoretiska verkningsgraden kan uppnås i en ”single-junction” PV cell har uppskattats till 

ca 30 %. Det vill säga om alla fördelar tas till "light-trapping" teknik som garanterar att så många som 

möjligt av fotoner är lämpliga att absorberas. Som en följd av flera har ”multi-junction” celler också 

utformats, där varje ”junction” ändras för att absorbera en viss del av spektrumet. Teoretiskt sett borde 

dessa celler ha en mycket högre verkningsgrad, eventuellt så mycket som 66 % för ett oändligt antal 

korsningar. I praktiken finns det uppskattningsvis möjliga effektivitet på 34 % för att vinna, när 

tekniken är fullt utvecklad, att använda ” triple junction” celler. 

 

 

  2.3 Tillverkning av solceller 

Dagens solceller är uppbyggda av fast material (kiselsolceller vanligast). De används i miniräknare 

och klockor samt större solcellsinstallationer för elektricitet. Kiselsolcellen var den första 

kommersiella solcellen som togs fram och där har mest forskning och utveckling bedrivits. Det finns 

flera andra material som kan användas och andra typer av solceller.  

Kiseldioxid är den största delen av sand. Det finns gott om kisel på jorden (kisel är faktiskt det näst 

vanligaste elementet i jordskorpan näst efter syre).  Genom att upphetta kiseldioxid med kol i stora 

ugnar kan kisel erhållas. Denna kisel efterfrågas av metallindustrin, men är inte tillräckligt rent för 

elektronikindustrin. Därför måste det renas. Det görs genom att lösa upp kislet i saltsyra och destillera 

blandningen. Reningsprocessen är kostsam. Halvledarindustrin vill ofta ha enkristallint material utan 

defekter i kristallstrukturen. Det vanligaste industriella sättet att framställa detta är via 

Czochralskiprocessen där ren kisel smälts ned i ett kärl. I kärlet blandas därefter eventuella 

doppningsmaterial in. 

Genom denna process kan enkelt stavar upp till två meter med en diameter av 12.5 cm framställas. 

Nästa steg i processen är att kapa kiselstaven till tunna skivor, ungefär 100 mm tjocka. 

De solcellsanläggningar som byggts de senaste åren använder i huvudsak två olika modultyper. Den 

ena modultypen är uppbyggd av kristallina kiselsolceller och den andra är uppbyggd av amorfa 

kiselsolceller, i dagligt tal betecknad som tunnfilmsceller.  

 

Solceller med kristallin kisel 

En kristallin solcellsmodul är uppbyggd av 30 – 36 celler som seriekopplas. De har en 

modulverkningsgrad mellan 12,5 och 15 % och marknadsandelen uppgår till  
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80 – 90 %. Livslängden bedöms till 20-30 år. 

Tunnfilmssolceller med amorft kisel 

Tunnfilmsmodulerna består av en tunn film som endast är några mikrometer tjock. Det gör dem 100 

gånger tunnare än de kristallina solcellerna. Det går således åt betydligt mindre halvledarmaterial 

vilket sänker tillverkningskostnaden. De har dock lägre modulverkningsgrad, ca 4 – 6 %. 

  

Solceller av kristallin kisel 

Solceller har funnits tillgängliga på marknaden i över 30 år. De första produkterna var baserade på 

kristallint kisel, samma teknik som fortfarande dominerar marknaden. 

Solceller av denna typ består av en grund PN-övergång vid ytan, en frontkontakt i form av ett 

fingermönster, en bakre heltäckande kontakt samt ett antireflexskikt på cellens främre yta.  

Karakteristiskt för en PN-övergång är att det finns ett elektriskt fält över utarmningsområdet. Detta fält 

separerar positiva och negativa laddningar så att hålen drivs över till P-sidan och elektronerna till N-

sidan. Spänningen över cellen uppkommer när de av ljuset genererade laddningsbärarna anrikas på P- 

respektive N-sidan. 

När cellen exponeras för solens spektra bidrar de fotoner med en energi (hν) som är lägre än 

bandgapet Eg inte till att generera någon ström medan de fotoner med energi större än bandgapet 

bidrar med energin Eg. Fotonenergi större än Eg förloras som värme. 

  

Tunnfilmssolceller Solceller av kristallin kisel måste vara ganska tjocka för att absorbera solljuset. De 

flesta andra halvledare absorberar ljus mycket bättre. Med dessa kan solceller tillverkas med en 

tjocklek av endast några mikrometer. Då behövs liten mängd av den dyra halvledaren som kan läggas 

på ett billigt substrat, t.ex. glas. 

Det finns flera tunnfilmsmetoder att belägga stora ytor. Förångning, förstoftning samt utfällning från 

gasfas. För kiselmoduler måste man tillverka skivor, någon kvadratdecimeter stora, och styckehantera 

dessa vid celltillverkningen. I det sista steget monteras dessa ihop till moduler. Tunnfilmsmoduler kan 

däremot tillverkas direkt genom att de skikt som bygger upp cellen ristas mekaniskt eller med en laser 

på ett sådant sätt att seriekoppling av lämpligt antal celler sker. 

Solceller av amorf kisel 

Cellstrukturen för en cell av amorf kisel framgår av bilden. Den består av en transparent framkontakt 

av SiO2/SnO2 som deponeras på ett substrat av glas. Sedan mönstras skiktet med en laser. Nästa steg är 

att deponera en p-i-n-övergång vilket sker via gasurladdning med kisel och silan. Efter deponeringen 

mönstras skiktet av amorft kisel med ett andra lasersystem. Ett lager av aluminium förstoftas sedan på 



den återstående kiseln. Även detta lager mönstras med laser. Denna cell har den lägsta 

tillverkningskostnaden och har en effektivitet på 5 %.  

Tandemceller 

Genom att stapla celler med olika bandgap på varandra med det största bandgapet överst utnyttjar man 

energin i ljusets spektra bättre. 

Användningen av tandemsolceller baserade på III-V halvledare har blivit en succé inom rymdområdet. 

25 % verkningsgrad uppnås i de kommersiella produkterna. Man kalkylerar med att 34 % 

verkningsgrad kan uppnås med samma teknik som nu används för trippelsolceller. 

CIGS 

Med CIGS avses tunnfilmssolceller baserade på Cu(In,Ga)Se2.  

 

  

 

           Bild 9. Från sand till kiselsolcellsmodul 
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2.4  Tillverkare av solceller 

Största solcell tillverkare från 2007 

 (Totalt ett 100-tal celltillverkare och cirka 200 företag som tillverkar moduler) 

1.Q-Cells (Tyskland) -389 MW  

2.Sharp (Japan) -363 MW 

3.Suntech(Kina) -336 MW 

4.Kyocera(Japan) -207 MW 

5.First Solar (USA) –200 MW (CdTe, tunnfilm) 

6. Motech (Taiwan) –176 MW 

7. Solar World (Tyskland) –170 MW 

8.Sanyo(Japan) -165 MW 

9.Baoding Yingli(Kina) -146 MW 

10.JA Solar (Kina) -95 MW 
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2.5 Uppbyggnad av solceller 

Det som är viktigt att veta är att solceller producerar likström, de producerar el även när solen inte 

lyser direkt på dem. De skall monteras åt syd och en lutning på 40⁰. 

Så man bygger moduler vilka ger oftast 12, 24 eller 48V spänning. Man seriekopplar moduler och en 

sådan rad kallas för sträng. 

Ett system är uppbyggd av seriekopplade moduler i strängar, vilka är i sin tur parallell kopplade  

Spänningen avgör hur modulerna kopplas. 

När man skall beskriva en modul då handlar man med följande parametrar: 

Isc(A) Kortslutning ström (ström från generator i kretsen) 

Uoc (V) Öppenkretsspänning (spänning då är strömmen 0) 

Pmax (W) Max effekt Pmax  = Imp * Vmp 

Toppeffekt Max effekt under provning (STC) Pmax,stc 

 Imp (A) Ström @ Pmpp 

Ump (V) Spänning @ Pmpp 

Man får hålla koll på att spänningen från modulerna inte överskrider växelriktarens inspännings 

område, då högre spänning kan förstöra denna. 

 



 

Bild 10 Solcellssystems uppbyggnad 

 

Utöver modulerna behövs det lite andra grejer för ett system som: Växelriktare, AC-brytare samt 

Elmätare. 

 

Bild 11 Andra delar i systemet 

Växelriktare omvandlar DC till AC och matar det på nätet. Den har för uppgift att producera så ren 

sinusform som möjligt. De har funktion att maximera effekten genom att styra DC-spänningen, så den 

hittar punkt där IV kurvan ger högsta effekt. 

AC-brytare behövs för att frånkoppla växelriktaren från nätet vid service och underhåll. 
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Elmätare är speciellt viktigt att ha om det finns fler växelriktare i systemet för att kunna lätt 

kontrollera deras funktion. 

Driftsättning: 

Anläggningen får sättas i drift efter att nätägaren har gått med på det. 

När man har kollat att alla kablar är rätt inkopplade då sätter man på DC brytare för varje växelriktare 

sedan sätter man på brytarna på AC-sidan.  

 

 

2.6 Solceller i Sverige 
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Traditionellt har solceller 

använts i så kallade 

självförsörjande system. 

Exempel är övervakningar, 

fyrar o.s.v. Tack vare 

investeringsstödet för 

installation av nätanslutna 

solcellsanläggningar har det 

blivit möjligt för en sådan. 

 

Därför har installationerna ökat 

till 12000m2 (ca 1400kWe) nätanslutna system under år 2008. Se bild 12. 

Nu 2009 har införts nytt stöd på 60 % av kostnaden. 

 

 

 

Bild 12 Ökad installations av nätanslutna solceller i Sverige 

 

Enligt svensk solenergi finns det idag 65000m2 solceller (ca 8MWe) i Sverige som producerade ca 

7Gwh el under år 2008. Deras bedömning är att dessa siffror kommer att fördubblas inom 5 år. 

Det är viktigt att tillägga att under sommaren har Sverige lika mycket solinstrålning som medelhavs 

länder.  

En vanlig villa tak tar emot 5 gånger mer energi än husets årliga energianvändning. 



 

 

På bilden nr 13 kan man se att årlig solinstrålning 

mot marken inte varierar mycket mellan norra och 

södra Sverige.  

30⁰ lutning mot söder kan erhållas mellan 900 till 

1200 kWh/m2 beroende av breddgrad och klimat. 

Vanligtviss solcell producerar 50 till 150kWh el 

per m2och år, beroende på vilken typ av system 

man använder. 

 

Energi producerad i solcellen är proportionell mot 

solljuset intensitet och solcellens verknings grad. 

Vanligas förekommande solcell är av kisel och har 

verknings grad på ca 15 %. 

 

 

 

Bild 13 Solinstrålning i Sverige 

En vertikal fasad vänd mot ekvatorn producerar mellan 65 till 110kWh/m2, medan tak monterade 

solceller vänt mot ekvatorn med lutning mellan 30-45⁰ producerar 100 till 170kWh/m2. 70 till 80 % av 

optimal produktion kan erhållas om systemet är vänt mot öster eller väster. 

På bilden 14 kan man se skillnad mellan olika placering och deras påverkan på energi produktionen. 

‐ 20 ‐ 
 



 

Bild 14 Växel ström produktion för Naps vertikala och lutade solsystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‐ 21 ‐ 

 



‐ 22 ‐ 
 

3. Sala Heby solanläggning 
 

3.1 Ekonomisk förening 

 

Varje medlem gör en eller flera insatser på 10 000 kr. Totalt 120 medlemmar och insamlat runt 

1500KSEK. Under de första 5 åren skulle återbäringen användas till att utöka sol elanläggning. 

Därefter tas det under beslut. 

 

Sala - Heby Energi AB (SHE) skulle köpa producerad el av den ekonomiska föreningen, till ett pris av 

4,50 kr/kWh för de första 80 000 kWh i 10 år.  

 

 

3.2 Stödet till solceller 

 

Det har under 2009 införts ett nytt statligt stöd för solcellsanläggningar. Syftet med det nya statliga 

stödet från 2009 – 2011 är att fortsätta skapa intresse för solceller genom att fler aktörer kommer i 

kontakt med tekniken och lär sig använda och anpassa sig. Målet är att den årliga elproduktionen från 

solceller i Sverige ska öka med 2,5 GWh under denna period.   

Mängden nätanslutna solcellsanläggningar har ökat kraftigt och ett antal solcellsentreprenörer har 

etablerat sig och en mängd nya aktörer har kommit i kontakt och fått värdefulla erfarenheter av 

tekniken. 

Regler för det statliga stödet är följande: 

• Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem  

• Bidraget är på 60 % (55 % för stora företag) och gäller hela solcellsinstallationen, både 

material och arbete.   

• Det maximala stödbeloppet är 2 miljoner kronor per byggnad.  

• Det totala beloppet som avsatts för stödet är 50 miljoner kronor under 2009 och ungefär lika 

mycket för 2010 respektive 2011.  

• Stödet gäller från och med den 1 juli 2009 till den 31 december 2011. 

 

 

 

 

 

 



Projektet i Sala-Heby får genom stödet från staten ytterligare 2000KSEK så det kan byggas totalt 

anläggningar för 3500KSEK. 

 

Under arbetets gång har det hunnits med att bygga en solcellsanläggning i Sala.  

Besöket skedde i december månad, därför är det 

så mycket snö och när vi skrapat lite snön fick 

de producera några hundra Watt även då! 

Vänligen se bild 13 och 14! 

 

 

 

 

 
Bild 14 Solcell en närmare bild Bild 13 Solceller i Sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 16 Sträng kontroll Bild 15 Växel riktare 

 

På bild 15 kan man se en växelriktare. 

På bild 16 kan man se en strängkontroll. 
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Bild 17 En bild bakifrån på solcells anläggning i Sala 

 

Så aktuell anläggning kan man se på bilderna 12 till 17.  

 

 

3.3 Beräkning 

3.3.1 Payoff metoden 

En metod som man skall använda här för att bedöma ekonomiska förutsättningar är payoff-metoden 

eller återbetalnings metod. Den hjälper oss för att beräkna hur lång tid det tar att få tillbaka de 

pengarna som har investerats. 
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Pay off tiden beräknas enligt formel: T = 

Är investeringen på 3500KSEK? I själva verket är investering bara på 1500KSEK, resterande är stöd. 

Investering 

Nettointäkt/År 

Så vi kommer att räkna på en investering av 1500KSEK. 

Hur stor är nettointäkten per år? 

Den beror på solanläggningen storlek samt prestanda. Storlek berörs av pris. Hur stor anläggning man 

kan handla in. 

Så efter ett antal förfrågningar kom man fram att det kostar 50KSEK per kW installerad och klart. 

Så vi kan ha solpaneler för 3500KSEK d.v.s. runt 70kW.  

1 kW ger ca 850 kWh på ett år om solcellerna är optimalt placerade utan skuggning. 
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Då skulle våra 70kW ge 59500kWh på ett år. 

Om man skulle titta även på bilagorna1,2 samt 3 då kan man se att detta stämmer väl. 

Nedan i tabellen kan man se tre olika fall och SHE fall är mest lik fall 2 där man beräknar tre olika 

produktioner beroende av hur mycket det produceras i de där trakterna. Fall 2 samt produktion 2 är 

mest sannolikt fall. 

 

Tabell 1 Kostnad i 

SEK 

Effekt 

i kW 

Kostnad 

SEK/kW 

1 produktion; 

800kWh/kW 

2 produktion; 

850kWh/kW 

3 produktion;  

900kWh/kW 

fall 1 3 000 000,00  60 50000 48000 51000 54000 

fall 2 3 500 000,00  70 50000 56000 59500 63000 

fall 3 5 000 000,00  100 50000 80000 85000 90000 

 

Fall 2 produktion 1 

D.v.s. sol el anläggning kommer att producera 56000kWh per år. 

Om den säljs till SHEAB för 4,5SEK per kWh, eftersom den är under 80 000kWh då blir det samma 

pris för hela summan: 

56000kWh per år * 4,5 SEK = 252000SEK per år;  

Så payoff tiden blir, investering på 1500KSEK dividerad med 252KSEK ger 6 år. 

 

Fall 2 produktion 2 

D.v.s. sol el anläggning kommer att producera 59500kWh per år. 

Om den säljs till SHEAB för 4,5SEK per kWh, eftersom den producerar under 80 000kWh då blir det 

samma pris för hela summan: 

59500kWh per år * 4,5 SEK = 267750SEK per år;  

Så payoff tiden här blir, investering på 1500KSEK dividerad med 268KSEK ger 5,6 år. 

 

 

Fall 2 produktion 3 

63000kWh per år * 4,5 = 283500SEK per år; 
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I detta fall är payoff tiden 5,3 år. Den är mest överskattad med en produktion på 900kWh per kW och 

år. 

Beräkningar ovan är utan något underhåll eller reparation. Men man skulle kunna räkna på att en växel 

riktare byts under livs längd. 

Om man bestämmer sig att bygga två anläggningar i stället av en då kommer kostanden per installerad 

kW att bli något större samt payoff tiden blir något längre. 

 

 

Om vi förklarar ett av fall ovan  t.ex. vi använder oss av fall 2 produktion 2. Vinsten det som är 

intjänat under 5 år skulle man använda för att bygga ytterligare en anläggning.  

Hur stor är vinst efter 5 år? 

Tar vi från tabell 1. 70kW kapacitet och produktion av 850kWh/kW per år då får vi 59500kWh. Den 

energi multiplicerar vi med 5 år då får vi: 

59500kWh*5år=297500kWh 

Om vi multiplicerar denna energi med pris av 4,5SEK då blir det: 

297500kWh*4,5SEK = 1338,75KSEK 

Då kan vi installera anläggning: Denna summa 1338,75KSEK dividerat med 50KSEK=26,78kW. 

En ny anläggning på 27 kW kan installeras efter fem år. 

Då har vi en installerad effekt på 27kW+70kW = 97kW 

Nu har vi efter fem år 97kW *850kWh per kW = 82450kWh/kW och år för fall 2* produktion 2. 
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Tabell 2 Kostnad i SEK Effekt i 

kW 

Kostnad 

SEK/kW 

2 produktion 

850kWh/kW 

2 produktion 

under 5 år 

fall 1 3 000 000,00 kr 60 50000 51000 255000 

fall 2 3 500 000,00 kr 70 50000 59500 297500 

fall 3 5 000 000,00 kr 100 50000 85000 425000 

       

fall 2* 4 838 750,00 kr 96,775 50000 82 258,75 411 293,75 

       Notera fall 2* är efter fem år av produktion! 

 

Beräkningar i tabellen från de skrivna innan kan skiljas eftersom tabellen beräknar matematiskt och 

man väljer inte kapacitet på t.ex. 96,775 utan avrundar till 97kW! 

Nu har vi förbrukat produktion på första fem år. Det som man kan anmärka är att pay off tiden 

förkortas efter denna satsning om den var längre än 5 år, för att nu har vi större kapacitet. 

 

Så om vi tar fall 2 produktion 1:  

Då var det: 56000kWh per år * 4,5 SEK = 252000SEK per år;  

Så payoff tiden blir, investering på 1500KSEK dividerad med 252KSEK ger 6 år. 

Nu har vi 77420kWh per det sista 6:e året *4,5 = 348390SEK 

Då blir det 5 år *252KSEK=1250KSEK; 

1500KSEK-1250KSEK = 250KSEK, 250KSEK är 71,75% av 348,4KSEK; 

Vilket betyder att payoff tiden faller ned till 5,7 år från 6 år för detta fall. Det kommer inte att 

behandlas andra fall eftersom de andra har mellan 5 och 6 år payoff tid. 

 

Om man skulle välja att satsa på att bygga ut sol el anläggningar efter 10 år då får vi följande situation:  

Hur stor är vinst efter ytterligare 5 år d.v.s. från år 5 till år 10? 

Tar vi från tabell 2. 97kW kapacitet och produktion av 850kWh/kW per år då får vi ca 82260kWh! 

Den energi multiplicerar vi med 5 år då får vi: 

82260kWh*5år=411294kWh 

Om vi multiplicerar denna energi med pris av 4,5SEK då blir det fel, eftersom SHE betalar upp till 

80000kWh per år med 4,5SEK.  



Då blir det: (5*80000kWh*4,5SEK)+ 11294*0,45SEK = 1805KSEK 

Då kan vi installera anläggning: Denna summa 1805KSEK dividerat med 50KSEK = 36,1kW. 

En ny anläggning på 36 kW kan installeras efter ytterligare fem år. 

Då har vi en installerad effekt på 97kW + 36kW = 133kW 

Nu har vi efter fem år 133kW *850kWh per kW = 113050kWh/kW och år för fall 2** produktion 2. 

 

 

Tabell 3 Kostnad i SEK Effekt i kW Kostnad 

SEK/kW 

2 produktion 

850kWh/kW 

2 produktion under 

5 år 

fall 1 3 000 000,00  60 50000 51000 255000

fall 2 3 500 000,00  70 50000 59500 297500

fall 3 5 000 000,00  100 50000 85000 425000

    

fall 2* 4 838 750,00  96,78 50000 82 258,75 411 293,75

    

fall 2** 6 643 832,19  132,877 50000 112945,1472 564 725,74

Det är nästan dubblering av energi produktion om man skulle välja att satsa på en utbyggnad av sol el 

anläggningar! 
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3.3.2. Annuitetsmetoden 

Här tar man för avkastningstid 25 år och om man tar i beräkning underhållskostnad så kan man se i de 

rosa fälten energipris med stödet på 60 %. Se tabell 4! 

Den gula markeringen visar produktion på 800kWh per kW installerad effekt och år. 

Den gröna är för produktion av 850kWh samt den röda är för produktion på 900kWh per kW 

installerad effekt och år. 

 
Tabell 4 

Kostnad per 

installerad kW 

Produktion 

kWh per kW 

och år 

Ränta 
Avkastnings 

tid 
Annuitet

Energi pris 

i SEK/kWh 
UH 

UH i 

% 

Stöd av 

total 

kostnad 

     50 000,00 kr  800 2 % 25 0,0512 1,31 kr 1 000 kr 2,0 % 60 % 

     50 000,00 kr  800 3 % 25 0,0574 1,46 kr 1 000 kr 2,0 % 60 % 

     50 000,00 kr  800 4 % 25 0,0640 1,63 kr 1 000 kr 2,0 % 60 % 

     50 000,00 kr  800 5 % 25 0,0710 1,81 kr 1 000 kr 2,0 % 60 % 

                

     50 000,00 kr  850 2 % 25 0,0512 1,23 kr 1 000 kr 2,0 % 60 % 

     50 000,00 kr  850 3 % 25 0,0574 1,38 kr 1 000 kr 2,0 % 60 % 

     50 000,00 kr  850 4 % 25 0,0640 1,54 kr 1 000 kr 2,0 % 60 % 

     50 000,00 kr  850 5 % 25 0,0710 1,70 kr 1 000 kr 2,0 % 60 % 

                

     50 000,00 kr  900 2 % 25 0,0512 1,16 kr 1 000 kr 2,0 % 60 % 

     50 000,00 kr  900 3 % 25 0,0574 1,30 kr 1 000 kr 2,0 % 60 % 

     50 000,00 kr  900 4 % 25 0,0640 1,45 kr 1 000 kr 2,0 % 60 % 

     50 000,00 kr  900 5 % 25 0,0710 1,61 kr 1 000 kr 2,0 % 60 % 

 

 

 

I tabell 5 på nästa sida kan man se energikostnad utan underhåll! 
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Tabell 5 

Kostnad per 

installerad kW 

Produktion 

kWh per kW 

och år 

Ränta 
Avkastnings 

tid 
Annuitet

Energi 

pris i 

SEK/kWh

UH UH i % 

Stöd av 

total 

kostnad 

                

     50 000,00 kr  850 2 % 25 0,0512 1,21 kr 0 kr 0,0 % 60 % 

     50 000,00 kr  850 3 % 25 0,0574 1,35 kr 0 kr 0,0 % 60 % 

     50 000,00 kr  850 4 % 25 0,0640 1,51 kr 0 kr 0,0 % 60 % 

     50 000,00 kr  850 5 % 25 0,0710 1,67 kr 0 kr 0,0 % 60 % 

 

 

3.4 Elcertifikat 

 

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem vilket är marknads baserad för att främja förnybar energi. Man 

skulle öka årlig energi produktion med 17 000 MWh år 2016 i jämförelse med år 2002. Den infördes 

år 2003 i Sverige. Handel av el certifikat sker mellan producenter av förnybar energi och kvotpliktiga. 

Om man har godkänd el anläggning och producerar en MWh el från förnybar energi då får man ett 

Elcertifikat. En av de energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är solenergi.  

Så elleverantörer är sedan skyldiga att köpa in elcertifikat enligt kvotplikt. 

När det gäller el certifikat för nätanslutna solcells anläggningar då har man följande fakta: 

• År 2009 var bara 6 anläggningsägare som tagit del av elcertifikat system, det är 8 % av 

nätanslutna anläggningar 

• En av de 20 största solcells anläggningar hade ansökt om ansökt om godkännande för 

elcertifikat.  

• Av alla el certifikat som har tilldelats t.o.m. år 2008 för all slag förnybar energi har 68,4 

miljoner elcertifikat tilldelats med värde av 14,8 miljarder,  

• Bara 183 elcertifikat med ett värde av 43 000 kr har tilldelats solcellsanläggningar.  

Dessa fakta visar att elcertifikat system inte var något stor ekonomisk hjälp till solcellsanläggningar i 

Sverige. Detta kan bero på att inte alla nytjat den eftersom det handlar om en komplicerad procedur. 

Det kan vara därför har det införts solcells stöd vilket vi räknat med i detta examens arbete. 

El certifikat har legat på 20 öre per kWh d.v.s. 200 kronor. 

Sedan har man en viss administrativ kostnad för hantering av elcertifikat därför har det valts att inte ta 

i beräkning el certifikat i detta arbete. 
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4. Slutsats - Är det lönsamt? 

Under rubriken 3.4 har det förklarats El certifikat system. Där kunde vi se att ett sådant system inte är 

tillräckligt för utbyggnad av nätanslutna sol elanläggningar. Eftersom det finns stöd på 60 % då har 

man skapat goda förutsättningar av sådan typ hållbar energi. Att det fanns ytterligare en kund (SHE) 

som var villig att betala el producerad från sol för ett pris som var högre än marknad mässig gör det 

möjligt för att skapa stort intresse för en sådan satsning. Ett sådant exempel borde följa flera av stora 

el producenter. Det måste kännas fantastiskt att kunna satsa på en sådan anläggning. Att kunna 

producera eller använda el energi för ett bra pris och ha i tanke samtidigt att det är en ren, hållbar 

energi. Utan ljud och andra störningar på miljön kan man med gott samvete satsa långsiktigt på en, två 

eller flera sådana anläggningar.  

Med lite teknikförbättring och bättre prestanda av solceller, mindre inköpskostnad för sådana 

samtidigt som man har regeringsstöd vilket bör fortsätta, har vi en av renaste energi källor i Sverige i 

större skala.  

Redan nu har företag som Mitsubishi Electric producerat solceller med en verknings grad på 30 %. 

Sharp, Kyocera och andra stora Japanska tillverkare kommer inte att vänta utan följer utvecklingen. 

Stort intresse av allmänheten kan man väcka med att påtala att vi i Sverige kan producera el från sol, 

även när det är molnigt då har man 60 % instrålning.  

Uppmana stora elproducenter att följa detta exempel samtidigt som regeringen behåller kvar stödet. 

Utan stöd är det omöjligt att få ekonomisk kalkyl att gå ihop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐ 32 ‐ 
 

5. Förslag 

Om stödet skulle finnas om 5 år skulle vara bra att räkna in denna tillsammans med vinst man fått 

under 5 år. Man skulle kunna installera större kapacitet därmed blir det mycket mer intressant hur stor 

vinst blir det om 10 år. 

Eller om stödet kommer att finnas om 10 år då skulle det vara intressant att göra likadan beräkning 

igen. 
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Bilaga 1 

 

Teleborgsskolan Växjö 

Moduldata 
Toppeffekt [kW] 69,16 

Modul yta [kvm] 528 

Placering Platt tak 

Rapporteringsfrekvens Månatlig inrapportering 
  

nov-2009 12 mån 2009 2008 2007 
Rapporterad 
växelströmsproduktion [kWh] i.u. i.u. 60 292 59 873 i.u.  
Rapporterad hindertid [h] i.u. i.u. 0 0 i.u. 
Yield [kWh/kWt] i.u. i.u. 871,8 865,7 i.u. 
Performance ratio [%] i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 
AC [kWh] i.u. i.u. 60292,0 59873,0 i.u. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Andersbergs Centrum 

Moduldata 
Toppeffekt [kW] 63,70 

Modulyta [kvm] 486 

Placering Lutande tak, platt tak 

 

Rapporteringsfrekvens Månatlig inrapportering 
  

nov-2009 12 mån 2009 2008 2007
Rapporterad 
växelströmsproduktion [kWh] i.u. i.u. 54 600 49 543 i.u.

Rapporterad hindertid [h] i.u. i.u. 0 0 i.u.
Yield [kWh/kWt] i.u. i.u. 857,1 777,8 i.u.
Performance ratio [%] i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.
AC [kWh] i.u. i.u. 54600,0 49542,8 i.u.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

Toppeffekt [kW] 49,50 

 
Lokalisering  Älmhult 

Besöksadress  Västergatan 8

Latitud [grader]  57,00 

Longitud [grader] 14,00 

 

IKEA tak 

Rapporteringsfrekvens Månatlig inrapportering 
  

nov-2009 12 mån 2009 2008 2007 
Rapporterad 
växelströmsproduktion [kWh] i.u. i.u. 23 602 25 684 13 852  
Rapporterad hindertid [h] i.u. i.u. 0 0 200 
Yield [kWh/kWt] i.u. i.u. 476,8 518,9 279,8 
Performance ratio [%] i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 
AC [kWh] i.u. i.u. 23602,0 25683,6 13852,3 
Solinstrålning [kWh/m2] i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 

 

 

 

POWER SPECIFICATION 
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