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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete i Energiteknik, vilket har utförts i uppdrag av energibolaget PiteEnergi, 

ämnar undersöka vilken potential lantbruksbyggnader har i fråga om elproduktion genom 

solceller. Projektering av solcellsanläggningar för nio lantbruk har utförts i Piteå kommun, 

varav samtliga är kunder till PiteEnergi.  

Projekteringen har inkluderat besök hos nio lantbrukare varav mätningar har utförts av 

takytor och byggnader där solcellsanläggningar planerats. Genom mätdata har uppritning av 

systemet skett via Kraftpojkarna i Västerås projekteringsprogram, materialkalkylatorn. 

Vidare har simulering genomförts med simuleringsprogrammet SolarEdge för att ta reda på 

den mängd el som anläggningarna förväntas producera. Utifrån projekteringen har 

investeringskalkyler upprättats för att beräkna vilka investeringar och återbetalningstider det 

rör sig om för varje enskilt prospekt. De resultat som tagits fram ska efter slutfört arbete 

redovisas för de lantbrukare som medverkat i arbetet tillsammans med rapporten i sin 

helhet. 

Mycket av den undersökta datan tyder på att det är mer lönsamt att investera i en större 

solcellsanläggning då dessa ger aningen kortare återbetalningstid, även om 

grundinvesteringen blir större och ökar linjärt med märkeffekten. De flesta anläggningar i 

arbetet har en återbetalningstid av ungefär 14 år exklusive investeringsstöd och ca 10 år 

inklusive investeringsstöd. Detta med de elpriser och priser för elcertifikat som antagits för 

beräkningarna. Den förväntade energin från solcellerna kan tillgodose flera lantbruks årliga 

energianvändning. Gällande solcellsanläggningens förväntade effekt når den aldrig 

märkeffekt i simuleringarna och detta beror bland annat på byggnadernas väderstreck, 

taklutning och solinstrålning.  

Slutsatser att dra från arbetet är bland annat att solceller är en god investering i Piteå 

kommun, inte enbart ur miljösynpunkt, utan på grund av dess långa förväntade livslängd 

även en bra investering då återbetalningstiden ligger kring 30–50 % av dess livslängd och 

systempriser fortsätter att sjunka i kostnad. Svårt att dra generella slutsatser mellan de olika 

prospekten när de skiljer sig mycket i både taklutning, azimut och märkeffekt. Förslag till 

fortsatt arbete är att utvärdera nätområdet för PiteEnergi för att ta reda på hur stor 

belastning som elnätet klarar av och hur elnätet i framtiden behöver utvecklas och eventuellt 

byggas ut för att klara av efterfrågan av solceller på marknaden.  
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Abstract  
 

This thesis in energy engineering, on behalf of the energy company PiteEnergi, aim to 

investigate the potential of solar cell plants for agricultural buildings. Projection of solar cell 

plants for nine farms have been executed in Piteå municipality, all of which are customers of 

PiteEnergi. Visits to all nine farms, have been carried out to plan for solar plants where 

measurements have been made of roof surfaces and buildings. Through measurement data, 

the system has been reviewed by a design program called” The material calculator”, 

belonging to the Company Kraftpojkarna, a supplier to PiteEnergi. Furthermore, simulations 

have been carried out with the simulation program, SolarEdge, to find out the amount of 

electricity that the plants are expected to produce annually. Based on the design and material 

needed for installation, investment calculations have been made to calculate which 

investments and repayment times each individual prospectus has. The results obtained are to 

be presented, together with this paper, to the farmers who have participated in this thesis, 

when the project is finished.  

The main results indicate that it’s more profitable to invest in a larger solar cell plant, as 

these provide a slightly lower repayment time, even though the initial investment is larger 

and increases linearly with the installed effect. Most projected solar cell plants in this thesis, 

have a repayment period of around 14 years without investment support and approximately 

10 years including investment support. This with the electricity prices and prices for 

electricity certificates assumed for the calculations. The expected energy from the solar cells 

can satisfy several agricultural annual uses of energy. The expected effect of the solar cell 

system never reaches installed effect in the simulations, and is due to among things like the 

weather, slope and solar insolation.  

Conclusions to be made from this work is that solar cell plants are a good investment in Piteå 

municipality. It’s not only environmentally friendly, but, due to its long-life expectancy, it’s 

also considered to be a good investment since the repayment period is 30–50 % of its 

longevity and system prices are continuing to drop. It’s difficult to draw general conclusions 

between the different prospects when they differ widely in both slope, azimuth, and installed 

effect. Proposals for further work are to evaluate the network area of PiteEnergi to find out 

how much power the power grid can handle and how, in the future, it needs to be developed 

and possibly expanded to meet the demand for photovoltaic cells and solar cell plants. 
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Förord 
 

Med detta examensarbete avslutar jag min utbildning på programmet Högskoleingenjör med 

inriktning Energiteknik vid Umeå Universitet. Arbetet har gjorts på uppdrag av energibolaget 

PiteEnergi AB där syftet har varit att undersöka vilken potential lantbruksbyggnader har i 

fråga om elproduktion genom solcellsanläggningar. 

Ett flertal personer har varit delaktiga i mitt arbete och som jag i detta förord skulle vilja rikta 

min tacksamhet mot. Först och främst riktar jag ett stort tack till samtliga personer som har 

ställt upp och låtit mig projektera solcellsanläggningar, utan er hade detta arbete ej varit 

genomförbart! 

Tack till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Mats Granath i Umeå samt Håkan Stenmark vid 

kontoret i Luleå för trevliga diskussioner samt hjälp att komma vidare i arbetet. 

Tack till länsstyrelsen i Norrbotten för hjälp med material som varit till hjälp vid kartläggning 

av lantbruk i Piteå kommun. 

Tack till Kay Rung, delägare av Friare Liv AB, för engagemang och hjälp med att hitta 

deltagare till examensarbetet.  

Tack till Mats Rindemark vid Kraftpojkarna AB för trevligt och intressant möte samt hjälp 

med inloggning för att kunna ta del av projekteringssystemet som har spelat en stor roll i mitt 

examensarbete! 

Extra stort tack till min handledare Berndt Essebro på PiteEnergi som har bidragit enormt 

till mitt arbete och som alltid funnits tillgänglig för diskussion och svar på frågor som 

uppkommit under arbetets gång samt värdefulla insikter. Du ska ha en eloge för allt 

engagemang och vilja att göra dessa veckor meningsfulla och lärorika för mig! Jag riktar även 

ett stort tack till samtliga medarbetare på PiteEnergi för en så positiv upplevelse, varmt 

mottagande och tio trevliga veckor hos er! 

 

Maria Vernersson 

Umeå, Maj 2017 
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Begrepp 
 

Nedan förklaras termer som förekommer i rapporten.  

 

Azimut  Koordinat i horisontalplan. Räknas från norr mot öster och varierar 

mellan 0° och 360°, vilket ger rakt österut 90° och rakt söderut 180° 

[1]. 

 

Wp  ”Watt Peak”, måttenhet på maximal effekt som kan produceras av en 

solcellsanläggning, dvs. installerad effekt [2]. 

 

Likström (DC)  El som enbart rör sig i en riktning [3]. 

 

Växelström (AC)  El som hela tiden ändrar riktning, dvs. motsats till likström. Har 

frekvensen 50 Hz i Sverige och är fördelaktig pga. dess enkelhet att 

ändra spänningsnivå [4].  

 

Märkeffekt  Solcellsanläggningens installerade effekt (Wp). 

 

Förväntad effekt  Effekt (W) som solcellsanläggningen förväntas generera. 

 

Solinstrålning  Energi från solen som mäts i kWh/m2år [5]. 

 

Soltimmar  Antal timmar per år som det är sol [6]. 

 

Prospekt  Intressent/eventuell kund 

 

Anod  Elektrod, positiv pol [7]. 

 

Katod  Elektrod, negativ pol [7]. 
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1. Inledning 
 

Denna rapport är indelad i fem delar, Inledning, Teori, Metod, Resultat samt Diskussion och 

Slutsatser. I inledningen beskrivs bakgrund till examensarbetet, vilka frågeställningar som 

arbetet har, dess syfte och mål samt arbetets avgränsningar och urval. Detta med avsikten att ge 

en överblick vad arbetet kommer att behandla och vilka faktorer som är väsentliga för arbetets 

fortskridande. 

I avsnittet Teori ges en djupare insikt i solcellsanläggningar, dess funktion, vilka komponenter 

som ingår samt vilka lagar och regler som gäller vid installation och elproduktion. Det ger även 

en grundlig genomgång över hur projektering av solcellsanläggningar går till samt solcellernas 

utveckling och framtidsutsikter. I teorin beskrivs också Sveriges elnät i stort samt nätområdet 

för PiteEnergi.  

I metoden förklaras det tillvägagångssätt som använts där det beskrivs hur datainsamling har 

skett samt genom vilket urval. Här redovisas också utförandet av projekteringsarbetet samt 

vilka verktyg som använts. De ekonomiska kalkyler och beräkningar som använts redovisas 

också under detta avsnitt. 

Resultatet delas upp i fyra delar. Kartläggning, förväntad elproduktion, investeringskalkyl och 

anläggningarnas märkeffekt redovisas tillsammans med förväntad effekt. I avsnittet Diskussion 

och slutsatser diskuteras arbetets resultat närmare varav slutsatser dras och förslag ges till 

fortsatt arbete. 

 

1.1 Bakgrund  
 

I detta avsnitt beskrivs klimatläget idag, Sveriges elhandel och elproduktion från olika 

energikällor. Avsnittet avslutas med arbetets frågeställningar, dess syfte och mål samt 

avgränsningar. 

 

1.1.1 Klimatläget idag 
 

Idag sker klimatförändringar i världen drastiskt fort och är till stor del orsakad av människans 

utsläpp och förbränning av fossila bränslen. Tecken på förändringar i klimatet kan ses överallt 

på jorden där havsnivåer stiger, isen i Arktis är på tillbakagång samt ökade rapporter om 

stormar och översvämningar världen över. Den globala medelårstemperaturen har ökat hela 0,7 

˚C på 100 år (räknat från år 1906–2005) och fortsätter i rask takt. Detta påverkar inte bara 

människor utan alla levande organismer på jorden [8]. I december år 2015 hölls FN:s 

klimatkonferens i Paris där ca 170 ledare av världens länder samlades för att ta fram regler och 

riktlinjer för ett globalt klimatavtal som ska börja gälla år 2020. Riktlinjerna som togs fram var 

att den globala temperaturökningen ska avstanna vid max 1,5 ˚C samt får ej överstiga 2˚C, detta 

till år 2050. Detta ska uppnås genom övergång till förnybar energi och samtidigt utfasning av 

fossila bränslen [9]. Sverige har utöver globala klimatmål även 16 st nationella miljömål men 

där endast två av målen bedöms kunna nås inom ramarna till år 2020. Dessa två mål som 

förväntas uppnås är skyddande ozonskikt och säker strålmiljö [10].  
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1.1.2 Elhandel 
 

Idag främjas Sveriges elhandel av internationellt samarbete där en gemensam elhandel är 

skapad inom EU. Sverige är sammankopplade med 16 st utlandsförbindelser där tanken är att 

skapa konkurrenskraftiga priser och tillsammans ett driftsäkert nät [11]. På grund av dessa 

konkurrenskraftiga priser importerar och exporterar Sverige el till det billigaste respektive 

dyraste priset som bestäms av marknaden och handlas via spotpriser på elmarknaden Nord 

Pool. Mängden exporterad och importerad el är användningsberoende och varierar dagligen. I 

Figur 1 och Figur 2 nedan redovisas hur importen och exporten av el har varit veckovis mellan 

Sverige och andra länder emellan år 2010–2016, detta enligt Energimyndighetens siffror, år 

2017 [12]. 

 

Figur 1. Mängd importerad el till Sverige, från år 2010–2016. 
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Figur 2. Mängd exporterad el från Sverige, från år 2010–2016. 

 

Idag kan elkunder kontrollera elens ursprung tack vare att all el ursprungsmärks enligt lag. På 

detta sätt kan konsumenter vara med och styra på vilket sätt elen produceras och i sin tur den 

påverkan som produktionen har på miljön. Ifall att konsumenter ej väljer el med ett specifikt 

ursprung fås en så kallad residualmix som består av resterande mängd el på marknaden där 

ursprungsgarantier är borträknade [13].  

 

1.1.3 Elproduktion 
 

I Sverige domineras elproduktionen av vattenkraft och kärnkraft där solel endast stod för  

0,1 % av den totala produktionen, under år 2015 [14]. Elproduktion från fossila bränslen var 

uppskattad till 2,6 % år 2013 men har gått ned hela 18 % från 1970-talet. Figur 3 visar Sveriges 

elproduktion i TWh, mellan åren 1971–2013 och hur elproduktionen har varierat från respektive 

energikälla. Detta enligt Energimyndigheten [15]. 
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Figur 3. Elproduktion per energikälla i Sverige och total elanvändning. 

 

Utifrån ett globalt perspektiv är elproduktionen annorlunda. År 2014 stod solel för 0,8 % av 

världens elproduktion medan elproduktion av fossila bränslen som olja, gas och kol stod för hela 

66,5 %. Figur 4 redovisar hur den globala elproduktionen per energikälla har varierat mellan 

åren 1990–2014 [12].  

 

Figur 4. Andel elproduktion per energislag, globalt sett från år 1990–2014. 

 

Även om elmarknaden i Norden idag är gynnsam för både ekonomin och för att skapa ett 

driftsäkert elnät kan man ej veta vilket ursprung elen som kommer in i lägenheten eller huset 

har. Den el vi i Sverige importerar kan vara producerad genom förbränning av fossila bränslen 
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och på så vis öka de klimatförändringar som sker just nu. Sverige strävar efter att öka 

produktion av förnybar el och gör detta bland annat med ekonomiska och politiska styrmedel 

som ska göra det lättare och mer fördelaktigt för privatpersoner och företag att investera i 

förnybar energi.   

Intresset för att installera och producera sin egen el med hjälp utav solceller har ökat markant 

den senaste tiden. Intresset tillsammans med konkurrens på marknaden har bidragit till lägre 

priser samtidigt som effektiviteten för solceller och dess system ständigt förbättras. Figur 5 visar 

hur systempriserna har minskat och stagnerat de senaste åren [14].  

 

 

Figur 5. Solcellers förändring i pris mellan år 2008–2015. 

 

De pressade priserna på marknaden har bidragit till att fler installationer av 

solcellsanläggningar sker runt om i landet. I Figur 6 visas hur utvecklingen av installerad effekt 

av solceller har ökat under det senaste årtiondet [14].  

 

 

Figur 6. Utveckling av installerad effekt av solceller i Sverige, i MW, mellan åren 1992–2015. 
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PiteEnergi är ett energiföretag som de senaste åren gjort en stor satsning på förnybar energi och 

som garanterar 100 % energi från förnybara källor. De skräddarsyr solcellsanläggningar och ska 

sommaren år 2017 bygga Sveriges hittills största takmonterade solcellsanläggning på ca 1,1 

MWp åt byggföretaget Lindbäcks bygg på Haraholmen i Piteå [16].  

Piteå stad, som ligger längs norrlandskusten är tillsammans med bland annat Visby och Luleå 

en av Sveriges mest soliga städer med sina ca 2000 soltimmar per år [17]. I Piteå är dessutom 

solinstrålningen relativt hög med ca 925 kWh/m2 [18]. Det milda klimatet är fördelaktigt när det 

kommer till solceller. Produkttest visar att effekten för solceller följer ett linjärt samband och 

blir bättre vid lägre gradtal. Detta räknat från 25 grader. Tvärtom så försämras effekten av 

varmare gradtal [19].  

Sverige är ett av de länder i världen som använder mest el per capita och där jordbruk står för 2 

% av den totala elanvändningen i Sverige [15]. Lantbrukare har ofta en hög energianvändning på 

grund av stor användning av maskiner och belysning och har ofta stora takytor som ej nyttjas. I 

Norrbottens län ges i år ca 1,2 Mkr i stöd av regeringen för installation av solceller [20]. 

Lantbrukare är dessutom en målgrupp som har möjlighet att söka ytterligare stöd av 

länsstyrelsen tillsammans med jordbruksverket.  

 

1.2 Problembeskrivning 
 

Detta arbete ämnar undersöka vilken potential som finns för elproduktion genom solceller på 

lantbruksbyggnader i nätområdet för PiteEnergi. Vilken installerad effekt rör det sig om, hur 

stor andel av energianvändningen kan solcellsanläggningarna täcka och hur stor blir den 

ekonomiska investeringen?  

Vidare visar simuleringar skillnader mellan solcellsanläggningarnas märkeffekt och förväntade 

effekt. Hur stor är denna skillnad i respektive simuleringsfall?  

 

1.3 Syfte och målsättning 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken potential lantbruksfastigheter har vid 

elproduktion med solceller. Ytterligare är syftet att få en djupare insyn i projektering av 

solcellsanläggningar och vilka delar i processen som är väsentliga.  

Målet är att utföra en kartläggning av lantbruk i nätområdet för PiteEnergi, projektera för 

solcellsanläggningar samt med detta underlag presentera rapporten tillsammans med 

översiktliga ekonomiska kalkyler för lantbrukarna. Vidare är målet att redovisa skillnader 

mellan märkeffekt och förväntad effekt av solcellsanläggningarna.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

För att detta arbete ska vara genomförbart på tio veckor har ett antal avgränsningar utformas. 

Arbetet riktar in sig på nio lantbruk, vilka samtliga är kunder till PiteEnergi inom Piteå 

kommun. Urvalet av kunder baseras även på Länsstyrelsen register över aktiva lantbruk inom 

Piteå kommun. Arbetet riktar in sig främst till lantbruk men behandlar också ej aktiva lantbruk 
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som har lantbruksbyggnader i sin ägo. Fastigheter som redan har installerade 

solcellsanläggningar utesluts från arbetet. 

Projektering av lantbruksbyggnaderna sker utifrån energibehov (kWh/år) och medverkande i 

arbetet har själva möjlighet att önska storlek på projektering. De enskilda projekteringarna ska 

uppfylla kraven för att räknas som mikroproducent av förnybar el, dvs. ej producera mer el än 

sin egen energianvändning.  

Taklutning får variera mellan 15–60° och byggnadernas väderstreck får variera mellan östlig till 

västlig riktning, dvs. azimut 90–270°.  

Arbetet kommer att behandla översiktliga investeringskalkyler och återbetalningstid av 

anläggningarna men kommer ej att gå djupare än så in i den ekonomiska kalkylen. 
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2. Teori 
 

Detta avsnitt är avsett att ge läsaren en djupare kunskap och förståelse av arbetet. Elnätet i 

Sverige kommer att beskrivas i stort samt nätområdet för PiteEnergi. Solcellers funktion 

beskrivs tillsammans med vilka komponenter som utgör en väsentlig del av en 

solcellsanläggning. Hur projektering går till och vad som gäller vid investering kommer att 

beskrivas närmare samt vilka lagar och regler som gäller vid installation och elproduktion. 

Vidare ges ett kort avsnitt om solcellers framtidsutsikter. 

 

2.1 Det svenska elnätet 
 

Efter elen är framställd transporteras den via elnätet till distributörer och dess användare. 

Elnätet består av tre olika nättyper; stamnät, regionalt nät och lokalt nät där spänningen skiljer 

sig åt där emellan. Stamnätet, som svenska kraftnät ansvarar för, har system med  

220- och 400 kV och sträcker sig över en stor del av Sverige med sina ca 1500 mil 

kraftledningar, detta år 2013. Stamnätet är sammankopplat med det regionala nätet som drivs 

av kraftbolag och som fördelar el till större användare av el. Det regionala nätet har 

spänningsnivåer mellan 70–130 kV och sammanbinds med de lokala näten som ägs av 

distributionsbolag, vilka har spänningsnivåer på högst 20 kV. Inom detta nät omvandlas kraften 

till 400 V och 230 V som används i hushåll.  

I Sverige finns fyra olika elområden, från SE1 i norra Sverige till SE4 i södra Sverige. I norra 

Sverige produceras det mer el än det förbrukas. I södra Sverige är det tvärt om. Under delar av 

året finns det inte tillräcklig kapacitet i elledningarna för att transportera elen från norr till 

söder, varför elpriset under vissa perioder skiljer sig åt mellan elområdena. Uppskattningsvis 90 

% av all elproduktion säljs på den nordiska elmarknaden Nord Pool som tillsammans ägs av 

Sverige, Norge, Finland och Danmark. Elpriserna, som beror på tillgång och efterfrågan och 

som är starkt väderberoende, varierar under årets alla timmar och handlas av elhandelsföretag 

som därefter förmedlar priserna vidare till sina användare och kunder. Figur 7 visar hur el 

transporteras från producenter till användare över Sveriges elnät samt hur elhandel går till [13].  
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Figur 7. Schematisk bild, skapad av Svenska kraftnät som visar elens väg i Sverige, från produktion, transport 
över elnätet, till elanvändare [21]. 

 

Sverige har elnät med frekvensen 50 Hz och tål att frekvensen skiftar mellan 49,8–50,2 Hz 

innan det blir strömavbrott. Vid 50 Hz är förhållandet mellan användning och produktion lika. 

Ifall att produktionen är högre än användningen höjs frekvensen och tvärtom så sänks 

frekvensen på nätet om användningen är högre än produktionen [22]. Elleverantörer har 

ansvaret att leverera lika mycket ström som dess kunder förbrukar, detta för att det ska bli 

balans i systemet [23]. Samtliga elnätsföretag måste utföra analyser över hur sårbart elnätet är 

samt vilka åtgärder som krävs för att garantera elleveransens säkerhet. På detta sätt minskas 

elnätets sårbarhet. 

För att möta den ökade produktionen av förnybar el idag krävs det att elnäten följer den 

utveckling som sker med ökad installation av främst vind-, sol- och vågkraft. Att planera för 

detta är en lång process där det gäller att utveckla ett hållbart elnät och få mått på efterfrågan 

och hur framtiden kommer att se ut. Genom intelligenta elnät ska elnäten bli mer flexibla och 

kunna styras av informations- och kommunikationsteknologi i realtid, vilket ska göra det lättare 

för företag och privatpersoner att producera och sälja överskottet på nätet [13]. 

 

2.1.1 Nätområdet för PiteEnergi 
 

Nätområdet som PiteEnergi äger heter Pitebygden (PIB) och ingår i elområde 1 [24]. Elnätet 

sträcker sig över 270 mil och omfattar hela Piteås kommun. Dess tillgänglighet har de senaste 

åren varit 99,98 % [25].  Se Figur 8 för geografisk placering.  
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Figur 8. Geografisk bild över PiteEnergis nätområde, Pitebygden [24]. 

 

Kraftöverföringen sker med så kallat 3-fassystem, vilket gör att energi- och effektöverföringen 

blir mer jämnt fördelad och att mindre ledningsmaterial behövs vid överföring än vid 1-

fassystem [13]. Samtliga solcellsanläggningar som PiteEnergi projekterar för har 3-fassystem för 

växelström.  

 

2.2 Solceller 
 

I detta avsnitt beskrivs solcellsanläggningars funktion, hur projektering går till och solcellers 

framtidsutsikter. Information om investeringsstöd samt olika lagar och regler ges också i detta 

avsnitt. 

 

2.2.1 Så fungerar en solcellsanläggning 
 

En solcellsanläggning består av ett flertal komponenter; solcellspaneler, strängar, 

kopplingslåda, DC-brytare, växelriktare, AC-brytare, produktionsmätare, gruppcentral, 

byggnadens elsystem och elmätare [26].  

Solceller konverterar solinstrålning till elektricitet genom en ström av elektroner med hjälp av 

ett så kallat p-n skikt där n-skiktet fungerar som en anod medan p-skiktet fungerar som en 

katod. När solinstrålning sker, uppstår det en spänning mellan dessa skikt vilket resulterar i att 

dioden leder likström när den positiva spänningen mellan anod och katod i en cell överstiger ca 

0,5 V [27] [28].  

Solceller delas upp i mono- och polykristallina solceller samt tunnfilm. Mono- och 

polykristallina solceller, med en verkningsgrad på 16–20 %, är de vanligaste på marknaden. 

Dessa består av ett halvledarmaterial, oftast kisel, där p- och n-skiktet dopas med ämnena bor 

och fosfor för att erhålla den funktion som önskas. Monokristallina celler har högre 



11 
 

verkningsgrad än de polykristallina cellerna därför att de tillverkas av en kristall. Däremot är 

tillverkningen dyrare [29]. 

PiteEnergi använder ett optimerat växelomriktarsystem där varje (ibland två) panel har en egen 

strömoptimerare. Optimerarna seriekopplas varpå panelerna på så vis alltid ger optimal effekt 

oavsett förhållanden som nedsmutsning, skuggbildning eller olika åldrande av paneler. På så vis 

kan övervakning och monitorering ske på panelnivå vilket gör det lättare att upptäcka om 

systemet eller vissa paneler behöver åtgärdas. Elproduktionen kan sedan följas i realtid genom 

SolarEdge, via åtkomst genom app i telefon eller dator.  

Systemet behöver innehålla minimum 16 paneler och gå upp till 750 V för att starta. En sträng 

är en rad med seriekopplade moduler. Detta optimerade system tillåter olika typer av paneler 

och modeller i samma sträng samt att paneler kan monteras i olika riktningar och vinklar. Två 

eller tre strängar kan anslutas direkt till samma växelriktare utan att behöva en kopplingslåda. 

Enledarkablar används för att kopplas emellan panelerna och vidare till växelriktaren som 

konverterar likströmmen (DC) till växelström (AC). PiteEnergi använder en växelriktare med 98 

% verkningsgrad och går att överbelasta upp till 135 %. Efter att strömmen är konverterad till 

växelström kan elen matas ut på elnätet och användas i hemmet. 

DC- och AC brytare används för att koppla bort likströms- respektive växelströmsdelen vid 

service. Viktigt att komma ihåg är att solcellerna genererar ström när solinstrålning sker, alltså 

även när det är molnigt ute. 

Idag finns både nätanslutna och icke nätanslutna solcellssystem. I Figur 9 visas ett exempel över 

hur ett nätanslutet solcellssystem kan se ut. 

 

 

Figur 9. Takmonterad, nätansluten solcellsanläggning [30]. 

 

Med anläggningens märkeffekt avses den installerade effekten av panelerna vilken är den 

nominella effekt som solcellspanelerna kan leverera. På grund av flera faktorer som till exempel 
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nedsmutsning, åldring av paneler samt takvinkel nås denna märkeffekt sällan hos en 

solcellsanläggning. Vid beräkningar och simuleringar kan däremot en förväntad effekt redovisas 

som tar hänsyn till den aktuella anläggningens förutsättningar. Åldring och nedsmutsning av 

panelerna gör att degradering av anläggningen sker årligen, dock ger leverantörer 

funktionsgarantier att anläggningen ska producera minst 80 % av totala kapaciteten efter ca 25 

år [19].  

 

2.2.2 Projektering av solcellsanläggningar 
 

Vid projektering av solcellsanläggningar bör ett flertal frågor tas i åtanke. Energianvändningen 

som prospektet har på årsbasis är viktig att veta utifrån hur stor del av denna som 

anläggningens produktion ska täcka. Flera kalkyler kan därefter tas fram beroende på behov och 

önskan av kunden. 

Besök hos kunden är viktigt för att undersöka vilka eventuella takytor som kan vara tillgängliga 

för installation samt vilken hustyp det rör sig om. Markbaserade moduler är också möjliga att 

projektera för men kräver ofta en upphöjning för att minska risk för bland annat snötäckning 

och sabotage. Vid besök noteras mått på aktuella takytor, taklutning samt byggnadens azimut. 

En inspektion av taket bör också ske för att ta reda på om det är lämpligt för installation samt 

vilka montagekomponenter som är lämpliga. Eventuella hinder som till exempel takkupor och 

skorstenar noteras och fotografering sker för att skapa en bra visualisering av prospektet samt 

för att skräddarsy hur panelerna bör vara placerade för att elproduktionen ska bli optimal.  

Takets höjd noteras för att veta hur höga ställningar som behövs vid installation. Det är också 

viktigt att tänka på vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden. Säkerhet är väsentlig och ibland 

kan till exempel ett snörasskydd vara viktigt att montera och få plats med på taket. 

Skuggbildning av närliggande objekt och träd bör noteras och ibland bör träd avlägsnas för att 

minska eller eliminera skuggning av panelerna. Vilka snö- och vindlaster som området kan 

utsättas för beräknas och tas i åtanke vid beräkning. Likaså noteras vilken mätarsäkring som 

byggnaden har tillsammans med avstånd till en elcentral, detta för att veta avstånd för 

kabeldragning samt om mätarsäkring bör bytas ut i samband med installation. Normalt används 

4 mm kabel men om avståndet till elcentral är längre än 100 m kan det vara bra att byta till 6 

mm kabel för att minska förluster i ledningarna. 

Utifrån de insamlade data beräknas hur stor den förväntade elproduktionen kan vara 

tillsammans med installerad effekt [31].  

 

2.2.3 Mikroproduktion av förnybar el 
 

Genom att producera förnybar el från sol, vind eller vatten i liten skala räknas denne som en 

mikroproducent av förnybar el. Mängden el som produceras av anläggningen får dock ej 

överstiga den egna energianvändningen, anläggningen övergår i så fall att räknas som småskalig 

elproduktion där särskilda regelverk och andra skatteregler förekommer. Anslutningspunkten 

för utmatning av el ska vara densamma som för inmatningen av el [32]. Den skattereduktion för 

el som matas ut på nätet är 60 öre per kWh och ges om säkringen i anslutningspunkten är lägre 

än 63 ampere [33]. Skattereduktion ges dock ej på den el som överstiger uttaget på nätet. Den 

mängd el som produceras och som anläggningen inte använder matas ut på nätet och kan sedan 
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säljas till valfritt elnätsföretag [32].   

 

2.2.4 Investering och investeringsstöd 
 

Sverige har tillsammans med Norge sedan år 2012 en gemensam elcertifikatmarknad som avser 

att öka produktion av förnybar el genom ekonomiskt stöd. Målet är att till år 2020 öka 

produktionen av förnybar el med 26,4 TWh. Systemet går till så att för varje producerad MWh 

förnybar el tilldelas producenten ett certifikat som sedan kan säljas vidare. Priset är varierande 

och styrs av en så kallad kvotplikt på marknaden där bland annat elleverantörer köper en viss 

mängd elcertifikat som är grundat på dess försäljning [34]. År 2014 låg priset för ett elcertifikat 

kring 180 kr och elcertifikaten kan erhållas under högst 15 år, förutsatt att solcellerna installeras 

före år 2021 [15]. För att kunna bli tilldelad elcertifikat och sälja dem vidare [35] måste 

produktionsanläggningen anmälas till och bli godkänd av Energimyndigheten och ett så kallat 

Cesarkonto öppnas hos myndigheten. Elcertifikaten registreras och administreras på 

Cesarkontot vid tilldelning och försäljning. 

I och med satsningen på ökad produktion av förnybar el ges investeringsstöd av staten. Detta 

investeringsstöd ökades av regeringen år 2016 och uppgår till cirka 1,2 miljarder för åren 2017–

2019. 30 % respektive 20 % av totala investeringskostnaden kan delas ut till företag respektive 

privatpersoner. Enligt beskrivet tidigare i bakgrunden uppgår detta investeringsstöd (år 2017) 

till ca 1,2 Mkr i Norrbottens län. Ett ROT-avdrag på maximalt  

30 % kan ges på arbetskostnaden av installationen, investeringsstöd och ROT-avdrag ges dock ej 

tillsammans [36]. Enligt PiteEnergi är det vanligt att arbetskostnaden utgör cirka  

20–30 % av den totala installationskostnaden [37].  

Lantbrukare har rätt att söka ytterligare ett investeringsbidrag för förnybar energi. 

Länsstyrelsen tillsammans med jordbruksverket kan bidra med 40 % av totala utgifterna. För att 

ha rätt till ansökning får utgifterna för investeringen vara minst 100 000 kr och som högst 

200 000 euro [38].  

Tiden som dröjer från projektering till beslut om investering kan ofta vara lång. I och med den 

stora investeringen väntar många kunder på bidrag från staten eller alternativt lånar pengar för 

att ha råd att investera i en solcellsanläggning. Investeringen är långsiktig och 

återbetalningstiden kan därför vara lång och variera mellan 10–15 år. Däremot brukar en 

produkt- och funktionsgaranti ges på 10 respektive 25 år vilket innebär många år där 

investeringen är lönsam.  

 

2.2.5 Lagar och regelverk 
 

Elsäkerhetsverket har utformat regelverk och förordningar som är viktiga att veta vid 

anskaffande av en solcellsanläggning. Ifall att solcellsanläggningen ska vara nätansluten ska 

kontakt tas i tidigt skede med ägaren för elnätet. Detta för att kontrollera att anslutning kan ske 

för den effekt som planeras. När en anläggning ansluts till elnätet räknas denna som en elektrisk 

anläggning där särskilda regler gäller enligt ellagen och starkströmsförordningen. Reglerna 

varierar utifrån farlighetsgrad och innehavaren ansvarar för att den är säker för användning. 

Vidare är det producenter, och de som överlåter anläggningen som har ansvaret för att 

anläggningen uppfyller de säkerhetskrav och regelverk som gäller för elektriskt material. Vid 
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installation ska installatören vara behörig och följa de regelverk och standarder som gäller. Vid 

upphandling genom totalentreprenad sköter leverantören allt som har med leverans, montage 

och driftsättning att göra. 

Vissa kommuner kräver att bygglov ges innan solcellsanläggningar byggs, därför bör tidig 

kontakt tas med sin kommun för att ta reda på vad som gäller. 

I och med att anläggningen producerar el när solinstrålning sker är det viktigt med säkerhet när 

panelerna ska frånkopplas eftersom anläggningen kan vara svår att stänga av. Övertäckning 

med till exempel presenning hindrar solinstrålningen att gå igenom. Frånkopplingen kan också 

ske fjärrstyrt och säkerhetsbrytare för likström bör finnas nära panelerna. Varningsskyltar ska 

finnas vid anläggningen, både för allmän varning men också för räddningstjänst [26]. 

 

2.2.6 Framtiden för solceller 
 

Framtidsutsikterna för solceller spås vara ljusa. Endast år 2015 ökade den installerade effekten i 

Sverige med 31 % och vars märkeffekt i årsskiftet mot år 2016 var ca 127 MWp. Marknaden 

förutspår en fortsatt exponentiell ökning av solceller och utnyttjande av solenergi i framtiden. 

Tillverkning och produktion av solceller är dock liten i Sverige och har svårt att konkurrera med 

andra länder. Just nu är tillverkningen av solceller störst i Kina med hela  

54 % av totalen [14].  

Energilager utvecklas i snabb takt och idag finns det redan lagringsmöjligheter i form av 

batterier. Med energilager kan batteriet laddas av exempelvis solceller för att sedan göra uttag 

av elen när det passar brukaren. Sveriges regering bidrar med 50 miljoner kronor årligen, år 

2017–2019, för att utveckla möjligheten för energilager och därmed göra det lättare för 

konsumenter att lagra sin egenproducerade el [14]. Energilager är särskilt passande för 

solcellsanläggningar på grund av den likströmsenergi som de genererar och som direkt kan 

lagras i batterier [39].  

Solcellsanläggningar vilka genererar likström, omvandlas till växelström i växelriktaren. Genom 

att utnyttja likströmmen till olika system som exempelvis eldriven apparatur kan förluster i 

omvandling och ledningar minskas och har börjat användas för allt fler större byggnader och 

system [40].   
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3. Metod 
 

Nedan beskrivs den metod och genomförande som använts i arbetet för att svara på 

problemställningarna och vilka olika delar som ingår. Metoden är indelad i tre delar; 

datainsamling och kartläggning, projektering samt ekonomiska kalkyler. Hur datainsamling och 

kartläggning har gått till kommer att beskrivas tillsammans med projektering och den 

utrustning som krävts för att utföra denna. Simuleringsprogrammet SolarEdge kommer att 

beskrivas i praktiken samt de ekonomiska kalkyler som använts för beräkning av översiktlig 

investering, återbetalningstid och offerter för anläggningarna.  

 

3.1 Datainsamling och kartläggning 
 

Datainsamlingen i arbetet är baserad på PiteEnergis kundregister för lantbruk samt register från 

länsstyrelsen i Norrbotten. Detta register redovisar aktiva lantbruksföretag inom Piteå kommun, 

vilka har sökt ekonomiskt stöd via europeiska unionen det senaste året. Nio stycken lantbruk är 

utvalda för projektering av solcellsanläggningar, enligt de kriterier som redovisas under 1.4 

Avgränsningar.  

 

3.2 Projektering av solcellsanläggningar 
 

Utifrån de prospekt som valts har fastighetsbyggnader i deras ägo besökts och undersökts för att 

ta reda på vilket eller vilka tak som är relevanta och lämpliga för projektering av 

solcellsanläggningar. Den utrustning som tagits med för utförande mätningar har varit: 

måttband, lasermätare, penna, papper och mobil. Mobilappen ”Angle meter” användes vid 

bestämning av taklutning och mobilkamera användes för att fotografera byggnaderna och taken 

samt skapa visualisering vid design av solcellsanläggningen.  

Vid besök av fastighetsbyggnader noterades: 

• Azimut 

• Taklutning 

• Taklängd 

• Takbredd 

• Eventuell skuggning från t.ex. träd 

• Eventuella hinder på tak 

Mer specifik beskrivning av vilka delar som ingår vid projektering redovisas under 2.2.2 

Projektering av solcellsanläggningar.  

Mätvärden av taken och byggnaderna för respektive prospekt, 1–9, redovisas i enskilda 

appendix där prospekt ett har appendix A, prospekt två har appendix B, tredje prospektet har 

appendix C… och nionde prospektet har appendix I. I dessa appendix redovisas indata såsom 

taklutning, taklängd samt enskilda resultat från simuleringar. 
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3.2.1 Verktyg för simuleringar 
 

Vid beräkning av hur många paneler som rymdes på taken användes Kraftpojkarna i Västerås 

AB nätbaserade program, Materialkalkylatorn. I detta program ritades de aktuella taken upp 

varpå paneler valdes tillsammans med tillbehör för hela solcellsanläggningen. I programmet 

redovisades hur många paneler av den aktuella typen som rymdes på vald yta samt pris för 

material och tillbehör som behövs vid installation.  

SolarEdge, Site designer är ett simuleringsprogram som används vid projektering av 

solcellsanläggningar [41]. De fakta och faktorer som fördes in i programmet vid projekteringen 

var bland annat kontinent, land, närmsta stora stad, lutning på moduler och azimut. Antal 

paneler som erhålls av Materialkalkylatorn fördes in i programmet tillsammans med 

paneltillverkare, vilken effekt panelerna har samt val av växelriktare. Efter att all fakta om 

solcellsanläggningen var införd i programmet kunde simulering utföras varpå märkeffekt och 

förväntad effekt erhölls tillsammans med uppskattad energi från anläggningen både totalt och 

månadsvis över året.  

Utifrån materiallistan som ges av materialkalkylatorn kunde materialkostnad och 

installationskostnad beräknas. 

 

3.2.2 Intervjuer och besök vid befintliga anläggningar 
 

För att erhålla större förståelse om solcellsanläggningar, vilka komponenter som är väsentliga 

och allmänna fakta, vilka är bra att ha i åtanke vid projektering har intervjuer och besök utförts. 

Dessa vid anläggningar där solceller redan är installerade. Medverkan vid leverantörsmöten har 

också förekommit samt projekteringsplanering tillsammans med företagshandledare. Detta är 

dock inget som kommer att redovisas specifikt i rapporten utan utfördes för att skapa en större 

förståelse om verksamheten och planering vid projektering.  

 

3.3 Ekonomiska kalkyler 

 

Översiktlig grundinvestering för paketpris beräknades för att ta fram offert. I detta paketpris 

ingick material- och installationskostnad varav materialet som solcellspaneler antas ha en 

livslängd på 30 år. De ekonomiska kalkylerna är baserade på Kraftpojkarnas 

beräkningsprogram Materialkalkylatorn. Vid uppritad solcellsanläggning gav programmet en 

kostnad på valt material. Installationskostnad varierade mellan prospekten beroende på 

byggnadstyp, val av växelriktare, takmaterial, storlek på anläggning samt ställningshöjd. Utöver 

översiktlig investering, vilken redovisas i ekvation (1) nedan, beräknades återbetalningstid 

genom ekvation (2). Anläggningens nuvärde beräknades genom ekvation (4) och anläggningens 

nettonuvärde, framtida värde när grundinvesteringen är borträknad beräknades genom 

ekvation (5).  
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Översiktlig grundinvestering, G ges av: 

𝐺 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑            (1) 

där materialkostnad utgör allt material som behövs för en solcellsanläggning. 

Installationskostnad är den kostnad som en installation kräver och inkluderar arbetskostnad. 

 

 

Återbetalningstid, T beskriver hur många år det tar innan investeringen har betalat tillbaka sig. 

Denna ges av: 

𝑇 =
𝐺

𝑎
             (2) 

där G utgör investeringskostnad (kr) och a utgör det årliga intäktsöverskottet (kr/år) när 

utgifter räknats bort. 

 

 

Nusummefaktorn, 𝑓𝑁 beräknas genom: 

 

𝑓𝑁 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
   (3) 

Där r (%) utgör realränta och där n utgör livslängden på investeringen (år). 

 

 

Nuvärdet, N beskriver vad anläggningen är värd (i kr) efter dess förutsedda livslängd, och 

beräknas genom: 

 

𝑁 = 𝑓𝑁 × 𝑎 + 𝑅𝑁    (4) 

där fN utgörs av nusummefaktorn, a beskriver det årliga intäktsöverskottet i kr/år och RN är 

anläggningens eventuella restvärde (kr). 

 

Nettonuvärde, NNV, beskriver hur mycket som tjänas på anläggningen efter att avkastningen är 

gjord och beräknas genom: 

 

𝑁𝑁𝑉 = 𝑁 − 𝐺    (5) 

där N är anläggningens nuvärde i kr och G utgörs av anläggningens grundinvestering i kr. 
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3.3.1 Antaganden för beräkningar 
 

Nedan redovisas de antaganden som gjorts vid beräkningar. 

 

• Det elpris som användes i beräkningarna baseras på PiteEnergis aktuella fasta elavtal på 

tre år som vid tillfället ligger på 70,46 öre/kWh, inklusive energiskatter [42]. Angående 

den el som matas ut på nätet av solcellsanläggningarna ger PiteEnergi betalt enligt det 

aktuella spotpris som gäller för elområde 1, vilket i detta fall antogs vara 40 öre/kWh. 

Elpris beror, enligt beskrivet tidigare, på tillgång och efterfrågan, är väderberoende och 

varierar konstant vilket gör framtidens prissättning oerhört svår att förutse. På grund av 

detta sker beräkning med fast elpris för både köpt och såld el. Andel egenanvänd el 

antogs utgöra 70 % medan resterande 30 % utgörs av såld el som matas ut på elnätet. 

 

• Utöver såld el ges en skattereduktion på 60 öre/kWh i 15 år, vilket adderas i 

beräkningarna om intäkter. 

 

• För administration och elhandel tar PiteEnergi en avgift på 50 kr/månad vilket 

beräknades som utgifter. 

 

• Ersättning för elcertifikat antogs vara 180 kr/MWh och eftersom detta också är en 

varierande post kommer priset vara konstant i beräkningarna. Antal år med elcertifikat 

räknas vara 15 år. 

 

• Degradering av solcellerna kommer att ske linjärt över livslängden och solcellernas 

effektivitet antogs i detta arbete minska med 0,1 % årligen vilket innebär att 

energiutbytet utgörs av 99,9 %.   

 

• Realränta som användes i beräkningarna sattes till 4 % medan livslängd för solcellerna 

och anläggningen antogs vara 30 år.  

 

• Efter anläggningens livslängd är nådd kommer denna att rivas, på grund av detta antogs 

anläggningen inte ha något restvärde. 
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4. Resultat  
 

I detta avsnitt redovisas de viktigaste resultat som erhållits genom projekteringar. Förväntad 

elproduktion av solcellsanläggningarna, investeringar och skillnad mellan märkeffekt och 

förväntad effekt redovisas i avskilda avsnitt.  

 

4.1 Kartläggning av nätområdet 
 

Av länsstyrelsen i Norrbotten gavs en lista på aktiva lantbruk inom Piteå kommun som ansökt 

ekonomiskt stöd från EU. Från denna lista togs kontakt med lantbruk för att undersöka deras 

intresse att medverka i detta arbete för projektering av solcellsanläggningar. Totalt 287 st 

lantbruk fanns med på listan vilka vissa även var listade hos PiteEnergi som näringsidkare. 

Samtliga företagare som kontaktades via telefon, 12 st, var intresserade att medverka i arbetet 

men på grund av tidsbrist blev projekteringen avgränsad till totalt nio prospekt som redovisas i 

nedanstående rubriker. 

 

4.2 Förväntad elproduktion 
 

För att tydliggöra den energi som solcellerna bidrar med för varje enskilt prospekt presenteras 

dessa data tillsammans med lantbrukens energianvändning. I Figur 12 nedan redovisas hur stor 

elproduktionen för varje enskilt prospekt förväntas bli samt hur stor av energianvändningen 

som solcellerna kan täcka. Prospekt 1, 4, 7 och 8 kan förse en stor del av sin energianvändning 

av solcellerna. Prospekt 2 och 9 kan täcka ca 40 % av energianvändningen med solcellerna 

medan prospekt 3 och 6 och täcka ca 25 % av energianvändningen. Prospekt 5 har betydligt 

högre energianvändning årligen där solcellerna för den projekterade ytan endast skulle täcka ca 

17 % av totalen. I appendix A-I redovisas resultaten av prospekten 1–9 enskilt. 
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Figur 10. Energianvändning och förväntad energi från solcellsanläggningar för respektive prospekt, 1–9. 

 

På grund av degradering av solcellerna som sker över livslängden på grund av bland annat 

nedsmutsning redovisas den förväntade energin av solcellerna ifall att energiutbytet 

antagningsvis skulle minska med 0,1 % årligen. Dessa data för respektive prospekt inkluderas i 

beräkningen om återbetalningstid och redovisas i Figur 11, nedan.  

 

 

Figur 11. Resultat av förväntad energi från solcellsanläggningen ifall att det sker en degradering av systemet med 
0,1 % årligen under den förväntade livslängden, 30 år. Mätvärden 1–9 utgörs av prospekt 1–9. 
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4.3 Investeringskalkyl och återbetalningstid 
 

Tabell 1 nedan visar resultat av beräkning för översiktlig investeringskalkyl. Den största 

anläggningen, prospekt 2, vilken också har den största investeringskostnaden har den lägsta 

återbetalningstiden på 13 år exklusive investeringsstöd, respektive 9 år inklusive 30 % 

investeringsstöd. De flesta investeringskostnaderna för prospekten ligger kring 300–500 tusen 

kronor varav återbetalningstiden är ca 14–15 år utan, och 10–11 år med bidrag. Prospekt 9, vars 

anläggning har en betydligt mindre märkeffekt än de övriga åtta, ger en återbetalningstid på 15 

år utan, respektive 11 år med bidrag. Dock är denna anläggning beräknad med andra paneler än 

de övriga anläggningarna som har en högre paneleffekt och har därför ett högre pris per panel, 

för pris och indata för prospekt 9, se Appendix I.  

 

Tabell 1. Översiktlig investeringskalkyl av de 9 stycken prospekten. Tabellen visar investeringskostnad och 
återbetalningstid för varje enskilt prospekt.  

 

 I Figur 12 redovisas hur grundinvesteringen utgör en funktion och ett linjärt samband av den 

installerade effekten, märkeffekten. Punkterna i figuren utgörs av de olika prospektens 

simulerade och beräknade värden. 

 

 
Översiktlig investeringskalkyl 

 
Prospekt Märkeffekt 

(kWp) 
Investeringskostnad  Återbetalningstid  Återbetalningstid inkl. 

 (30 %) inv. stöd 

1 35,6 406 300 kr 15 år 11 år 

2 44,8 511 000 kr 13 år 9 år 

3 37,8 446 000 kr 14 år 10 år 

4 36,1 416 500 kr 14 år 10 år 

5 34,6 408 000 kr 14 år 10 år 

6 40,5 453 000 kr 14 år 10 år 

7 33,5 382 000 kr 14 år 10 år 

8 25,9 303 000 kr 14 år 10 år 

9 16,2 209 000 kr 15 år 11 år 
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Figur 12. Resultat av investeringskalkyl där investeringskostnad utgör en funktion av märkeffekten.  

 

4.4 Märkeffekt och förväntad effekt 
 

Figur 13 visar skillnad mellan de projekterade anläggningarnas märkeffekt och den effekt som 

anläggningen förväntas ge. Det simulerade resultatet av effekten kommer inte upp i märkeffekt 

för något av prospekten. Närmast ligger prospekt 9 där den simulerade effekten förväntas ge ca 

93 % av märkeffekten. Längst ifrån märkeffekten är prospekt 1, 4 och 6 med ca 86–87 % av 

märkeffekten. Dessa prospekt är projekterade i sydvästligt och sydöstligt väderstreck.   

 

 

Figur 13. Installerad effekt respektive förväntad effekt av solcellsanläggningarna för varje enskilt prospekt.  
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5. Diskussion och slutsatser 
 

Detta avsnitt är uppdelat i ett flertal underrubriker där diskussioner förs kring resultatet och de 

slutsatser som kan dras utav detta. Potentiella felkällor och övriga reflektioner kring arbetet tas 

också upp i detta avsnitt samt förslag till förbättringar och ämnesområden för framtida arbeten. 

 

5.1 Diskussion 
 

Diskussion kommer att föras kring kartläggningen av nätområdet, resultat av förväntad 

elproduktion, investeringskalkyler samt olika faktorer som påverkat.  

 

5.1.1 Kartläggning av nätområdet 
 

Kartläggningen av nätområdet utgick ifrån information av länsstyrelsen i Norrbotten, samt 

kundregister från PiteEnergi. I detta arbete utfördes projektering för nio av 287 st lantbruk. Ett 

flertal av de övriga listade, aktiva lantbruken har redan installerat solcellsanläggningar eller 

begärt offert av PiteEnergi. Det är dock ett flertal hushåll som har lantbruksbyggnader, vilka 

inte är aktiva lantbruk. Här finns potential till goda ytor för solcellsanläggningar och fler 

potentiella kunder till PiteEnergi. Potentialen för elproduktion genom solcellsanläggningar i 

kommunen för lantbrukare och lantbruksbyggnader bedöms härmed vara stor.  

 

5.1.2 Förväntad elproduktion och projektering 
 

Vid projekteringen beräknades objekten uppfylla kraven för mikroproduktion av förnybar el, 

vilket det i många fall fanns möjlighet att göra hos de lantbruk som har en mindre 

energianvändning, årligen. Hos de lantbruk som hade en betydligt högre energianvändning 

kunde däremot endast en bråkdel av behovet tillgodoses med de projekterade 

solcellsanläggningarna.  

Vid projektering har ej samtliga byggnader och takytor undersökts hos lantbruken, endast de 

takytor som ansetts mest lämpliga för installation har mätningar skett. De takytor där 

mätningar har utförts, men där simulering har uteblivit, redovisas inte i arbetet. Flera takytor 

har uteslutits på grund av takets skick. Det är väsentligt att taken klarar säkerhetskraven för 

anläggningen och att takets skick håller under solcellernas livslängd. Detta är dock inget jag 

kunnat bedöma. Om installation av solceller blir aktuellt i framtiden hos dessa prospekt bör 

erfaren entreprenör konsulteras.  

Flera av lantbruken kan i princip tillgodose hela årliga energibehovet genom att enbart täcka en 

byggnads tak med solceller. Fyra lantbruk i arbetet hade en betydligt högre energianvändning 

än de andra, (prospekt 2, 3, 5 och 6) där el från anläggningarna endast skulle täcka en bråkdel 

av den totala energianvändningen. Om det hade planerats att täcka hela energianvändningen 

hade investeringskostnaden blivit betydligt högre, vilket inte varit en rimlig investering. Ifall 

lantbruken någon gång i framtiden väljer att avsluta sin verksamhet är det bra om projektering 

sker så att kraven för mikroproducent av förnybar el fortfarande gäller. Detta för att kunna ta 

del av de skatteförmåner som ges.  
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På grund av nedsmutsning och åldrande av solcellspanelerna och systemet förväntas energin 

från anläggningarna minska över tid. Hur stor denna degradering kommer att vara är svår att 

förutse och är i detta arbete antaget till 0,1 % årligen. Figur 11 visar hur detta skulle vara 

applicerbart på de projekterade anläggningarna och hur energin från dessa ändras över den 

förväntade livslängden. Hur det faktiskt blir i verkligheten är osäkert. Eventuellt att en årlig 

degradering på 0,3 % hade säkrat upp för större felmarginaler. Oavsett anses en degradering av 

solcellerna vara en viktig aspekt att ta med i arbetet och inkluderas i beräkningarna om 

återbetalningstid. Detta då solcellerna inte kommer att producera max eller kontinuerligt under 

hela dess livslängd. Leverantörer av solceller ger dessutom ofta en funktionsgaranti att 

solcellerna inte ska ha tappat mer än 20 % av märkeffekten på ca 25 år. 

Programmet SolarEdge som använts för simuleringar kan ha bidragit till potentiella felkällor i 

resultatet. Vädret förändras varje år och med de klimatförändringar som världen står för idag 

finns inga riktiga normalår att förlita sig på för hur vädret kommer att bli. Den närmsta stad för 

Piteå, som används i SolarEdge är Luleå som befinner sig ca 6 mil norrut. Luleå har dock 

ungefär ett likartat antal soltimmar varje år men solinstrålningen är aningen mindre. Därför kan 

det antas att verkligt utfall kommer att avvika något från beräkning i denna rapport. Effekten 

och energin från solcellsanläggningen är därför troligen något högre än de som redovisas i 

beräkningarna. 

 

5.1.3 Investeringskalkyl 
 

Kalkylen för investering och återbetalningstid baserar sig på att anläggningarna har en 

förväntad livstid på 30 år, vilket anses vara ett rimligt antagande. Investeringskalkylen 

innehåller ett flertal variabler med fast pris. Däribland elpris för köpt och såld el samt pris för 

elcertifikat. Elpriset har en stor bidragande faktor till varför resultatet blir som det blir. I 

beräkningarna är elpriset fast för både köpt och såld el vilket inte speglar verkligheten. Att 

försöka analysera hur elpriset kommer att variera i framtiden är svårt när det styrs av många 

faktorer. I nuläget anses elpriset vara lågt i Sverige, något som eventuellt kan förändras i 

framtiden.  

Pris för elcertifikat är varierande över tid där ett fast pris använts i beräkningarna. Priset är 

antaget till 180 kr per producerad MWh, vilket om installation av solceller fortsätter i rask takt 

kan medverka till att priserna för elcertifikat sjunker på grund av ökad tillgång på marknaden. 

Om priset för el och certifikat höjs, kommer detta innebära en kortare återbetalningstid. 

Tvärtom blir återbetalningstiden för solcellsanläggningen längre om priserna för el och 

certifikat sjunker. 

Enligt resultatet har den största projekterade solcellsanläggningen lägst återbetalningstid på 13 

år exklusive investeringsstöd och 9 år inklusive investeringsstöd. Likaså har den minsta 

projekterade anläggningen längst återbetalningstid på 15 år respektive 11 år utan och inklusive 

investeringsstöd. Detta tyder på att det är mer lönsamt att investera i större 

solcellsanläggningar, även om grundinvesteringen är större och ökar linjärt med märkeffekten, 

detta enligt Figur 12. Investeringsbidraget är antaget till 30 %, dock har lantbrukare en möjlighet 

att söka investeringsbidrag för 40 % av totala grundinvesteringen, vilket ifall godkännande 

skulle göra att återbetalningstiden för anläggningen blir lägre. 

Återbetalningstiden är beroende av andel såld och egenanvänd el. I beräkningarna är andelen 

egenanvänd el antagen till 70 % för samtliga prospekt och återstående andel såld el antagen till 
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30 %. För att resultatet skulle bli mer tillförlitligt hade information om lantbrukens 

energianvändning, månadsvis behövts. Tyvärr fanns inte dessa data för alla prospekt och har 

därför uteslutits från arbetet. Om lantbrukens energianvändning för varje månad varit känd 

hade dessa kunnat jämföras med energi från solcellerna, varpå andel egenanvänd el kunnat 

bestämmas. 

 

5.1.4 Märkeffekt och förväntad effekt 
 

Enligt Figur 13 blir den förväntade effekten aldrig lika stor som anläggningarnas märkeffekt. 

Störst skillnad ges av prospekt ett, fyra och sex vilka fastighetsbyggnader ej är placerade i 

optimal azimut. Väderstrecken för dessa byggnader är belägna i sydöstlig och sydvästlig riktning 

och taklutningen varierar kring 15–40°. Lägst skillnad mellan märkeffekt och förväntad effekt 

ges av prospekt nr nio, vilken ger en skillnad på 7 %. Denna fastighetsbyggnad är belägen i 

sydöstlig riktning, azimut 150°, med en taklutning på 27°. Simuleringarna ger dock endast en 

uppskattning på vad effekten av solcellerna kommer att bli och är starkt beroende av azimut, 

taklutning, solinstrålning och väder bland annat. 

 

5.1.5 Övriga reflektioner och fortsatt arbete 
 

I framtiden spås en fortsatt exponentiell ökning av solceller vilket kan ge en fortsatt prispress på 

marknaden och över tid effektivare solceller. Ifall att installation av solceller och 

egenproducerad el fortsätter i snabb takt tros detta kunna påverka mängden importerad och 

exporterad el på marknaden vilket i sin tur kan påverka elpriset. Utvärdering och uppgradering 

av elnätet sker kontinuerligt i form av så kallade Smart Grids som ska göra elnätet mer flexibelt. 

Hur denna uppgradering ser ut jämfört med den mängd installation av förnybar el är dock 

ovisst. Förslag till fortsatt arbete är därför att utvärdera nätområdet för PiteEnergi för att ta 

reda på hur stor belastning som elnätet klarar av och hur elnätet i framtiden behöver utvecklas 

och eventuellt byggas ut för att klara av efterfrågan av solceller på marknaden. 
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5.2 Slutsatser 
 

Piteå gynnas av sitt klimat som passar bra för solceller. Flera lantbruk kan tillgodose en stor del 

och i vissa fall hela sin energianvändning genom den projekterade solcellsanläggningen. I och 

med att livslängden är upp mot 30 år och återbetalningstiden ligger kring 10 år inklusive 

investeringsstöd anses detta vara en god investering. Genom egenproducerad el kan 

konsumenten skydda sig mot kostnader även om elpriset stiger i framtiden. Utvecklingen av 

energilager kommer att möjliggöra att energin från solcellerna i framtiden kan lagras och 

användas när det passar brukaren, vilket denne gynnas av.  

Solceller är inte enbart en god investering utan också ett välbehövligt komplement för att nå de 

klimatmål som bestämts av svenska regeringen och den europeiska unionen.  
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Appendix A – Prospekt 1 
 

Nedan presenteras mätningar och resultat av beräkningar gällande Prospekt ett. Lantbruket 

har en årlig energianvändning på ca 30 000 kWh vilket blev ”taket” för projekteringen. 

Beräkningarna för solcellsanläggningen utfördes för ladugården som vette i sydvästlig 

riktning. Simulering av anläggningen visade att ca 29 000 kWh kunde erhållas genom 

solcellerna. I tabell 1 och 2 nedan visas värden av mätningar och resultat av simulering. I 

figur 1 visas hur energin från solcellsanläggningen förväntas vara fördelad över årets 

månader. 

 

Tabell 1. Indata och mätningar av prospekt ett. 

 

 

Tabell 2. Resultat gällande projektering av solcellsanläggning. 

 

 

 

 

 
Mätningar  

Byggnad Takvinkel Azimut Taklängd Takbredd Årlig energianvändning 

Ladugård 30˚ 256˚ 38,5 m 8,4 m 
 

    Totalt: Ca 30 000 kWh 

 
Projektering – Solcellsanläggning 

 

Paneltillverkare Effekt/panel Antal 
paneler 

Märkeffekt Förväntad effekt Uppskattad energi/år 

Jinko Solar 270 W 132 st 35,6 kWp 31,2 kW 29 230 kWh 
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Figur 1. Uppskattning av energi från solcellsanläggningen, fördelat över årets månader. 

Genom beräkning av ekvation (1) erhölls en översiktlig grundinvestering på ca 406 000 kr. Se 

tabell 3 nedan för material- och installationskostnad. Ett nuvärde av anläggningen (beräknat 

med ekvation 4) gavs på ca 430 000 kr vilket gav att nettonuvärdet (beräknat med ekvation 

5) blev ca 23 000 kr. Återbetalningstiden för anläggningen beräknades bli 15 år exklusive 

investeringsstöd och 11 år inklusive investeringsstöd. Se tabell 3 och 4 nedan. 

 

Tabell 3. Investeringskalkyl. 

 

 

Tabell 4. Anläggningens återbetalningstid. 

 
Återbetalningstid 

 

Grundinvestering 406 300 kr 

Anläggningens livslängd 30 år 

Tid med 60 % skattereduktion och 
elcertifikat 

15 år 

Nusummefaktor, fN, elcertifikat 11,12 

Nusummefaktor, fN, elpris 17,29 

Elpris (köpt) 0,7046 kr/kWh 

Elpris (sålt) 0,4 kr/kWh 

Intäkt elcertifikat  180 kr/MWh 

Uppskattad energi 29 230 kWh 

Återbetalningstid 15 år 

Återbetalningstid (inkl. inv. stöd, 30 %) 11 år 

 

 

 
Översiktlig investeringskalkyl 

 

Märkeffekt Materialkostnad Installationskostnad Total kostnad exkl. moms 

35,6 kWp 300 300 kr 106 000 kr 406 300 kr 
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Appendix B – Prospekt 2 
 

I detta appendix presenteras mätdata från fastighetsbyggnader och resultat av förväntad 

elproduktion från solcellsanläggning gällande prospekt 2. I tabell 1 återfinns mätdata samt i 

tabell 2,3 och 4 samt figur 1 visas resultat från projektering med tillhörande 

investeringskalkyl. Lantbruket har en årlig energianvändning på ca 98 000 kWh vilket 

projekteringen inte får överstiga. 

 

Tabell 1. Mätvärden av fastighetsbyggnader angående prospekt två. 

 
Mätningar 

 

Byggnad Takvinkel Azimut Taklängd Takbredd Årlig energianvändning 

Ladugård 15˚ 150˚ 15 m 9 m   

Stall 40˚ 160˚ 30 m 6,3 m   
    

Totalt: Ca 98 000 kWh 

 

Resultat från projektering visar på att en anläggning med märkeffekt 44,8 kWp 

uppskattningsvis ger energi på ca 42 000 kWh, se tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Resultat av simulering för solcellsanläggningen. 

 

Enligt simulering ges en uppskattning över energi månadsvis från anläggningen. Hur denna 

fördelning ser ut över året kan ses i figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Uppskattad energi av solcellsanläggningen månadsvis över året. 

 
Projektering – Solcellsanläggning 

 

Paneltillverkare Effekt/panel Antal 
paneler 

Märkeffekt Uppskattad effekt Uppskattad energi/år 

Jinko Solar 270 W 166 st 44,8 kWp 41,2 kW 41 820 kWh 
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Utifrån material- och installationskostnad beräknas anläggningens totala kostnad bli 511 000 

kr, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Solcellsanläggningens översiktliga kostnad. 

 
Översiktlig investeringskalkyl 

 

Märkeffekt Materialkostnad Installationskostnad Total kostnad exkl. moms 

44,8 kWp 381 000 kr 130 000 kr 511 000 kr 

 

Baserat på grundinvestering och valt elpris ges en återbetalningstid på 13 år, se tabell 4 

nedan. Inklusive investeringsstöd sjunker denna återbetalningstid till 9 år. Nuvärdet för 

anläggningen beräknas bli 614 000 kr medan nettonuvärdet beräknas till 103 000 kr. 

 

Tabell 4. Återbetalningstid för anläggningen. 

 
Återbetalningstid 

 

Grundinvestering 511 000 kr 

Anläggningens livslängd 30 år 

Tid med 60 % skattereduktion och 
elcertifikat 

15 år 

Nusummefaktor, fN, elcertifikat 11,12 

Nusummefaktor, fN, elpris 17,29 

Elpris (köpt) 0,7046 kr/kWh 

Elpris (sålt) 0,4 kr/kWh 

Intäkt elcertifikat 180 kr/MWh 

Uppskattad energi 41 820 kWh 

Återbetalningstid 13 år 

Återbetalningstid inkl. (30 %) inv. stöd 9 år 
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Appendix C – Prospekt 3 
 

I detta appendix presenteras resultat och genomförande för prospekt tre. Liksom de övriga 

projekteringarna redovisas mätdata och förväntad elproduktion från solcellsanläggningen. 

Energianvändningen för lantbruket ligger idag på ca 113 000 kWh och den projekterade 

solcellsanläggningen förväntas ge ca 34 000 kWh. Se tabell 1 och 2 nedan för mätdata, samt 

figur 1 för uppskattad energi månadsvis. 

 

Tabell 1. Mätningar av fastighetsbyggnader gällande prospekt tre. 

 
Mätningar 

 

Byggnad Takvinkel Azimut Taklängd Takbredd Årlig energianvändning 

Hög foderlada 50˚ 200˚ 24 m 6 m   

Mittenparti 15˚ 200˚ 26 m 6 m       
Totalt:  Ca 113 000 kWh 

 

Tabell 2. Resultat från simulering av solcellsanläggning. 

 
Projektering – Solcellsanläggning 

 

Paneltillverkare Effekt/panel Antal 
paneler 

Märkeffekt Uppskattad effekt Uppskattad energi/år 

Jinko Solar 270 W 141 st 37,8 kWp 33,9 kW 34 440 kWh 

 

 

 

Figur 1. Förväntad energi från solcellsanläggningen månadsvis under året. 
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Grundinvesteringen för denna solcellsanläggning beräknas vara 446 000 kr med 

återbetalningstiden 14 år utan investeringsstöd respektive 10 år med investeringsstöd. Se 

tabell 3 och 4 nedan. Nuvärdet av anläggningen är beräknat till 506 000 kr medan 

nettonuvärdet resulterar i ca 60 000 kr. 

 

Tabell 3. Solcellsanläggningens översiktliga kostnad. 

 
Översiktlig investeringskalkyl 

 

Märkeffekt Materialkostnad Installationskostnad Total kostnad exkl. moms 

37,8 kWp 320 500 kr 125 500 kr 446 000 kr 

 

 

Tabell 4. Återbetalningstid för solcellsanläggningen. 

 
Återbetalningstid 

 

Grundinvestering 446 000 kr 

Anläggningens livslängd 30 år 

Tid med 60 % skattereduktion och 
elcertifikat 

15 år 

Nusummefaktor, fN, elcertifikat 11,12 

Nusummefaktor, fN, elpris 17,29 

Elpris 0,7046 kr/kWh 

Elpris (sålt) 0,4 kr/kWh 

Intäkt elcertifikat 180 kr/MWh 

Uppskattad energi 34 440 kWh 

Återbetalningstid 14 år 

Återbetalningstid (inkl. inv. stöd, 30 %) 10 år 



 

I 
 

Appendix D – Prospekt 4 
 

Energianvändningen för prospekt fyra ligger idag kring 35 000 kWh. Den projekterade 

solcellsanläggningen förväntas nästan uppfylla den totala energianvändningen och ge ca 

32 000 kWh. Se tabell 1 och 2 samt figur 1 för mätningar och resultat från simulering. 

 

Tabell 1. Mätningar av fastighetsbyggnader gällande prospekt fyra. 

 
Mätningar 

 

Byggnad Takvinkel Azimut Taklängd Takbredd Årlig energianvändning 

Hög foderlada 40˚ 225˚ 21,5 m 6,5 m   

Ladugård 15˚ 125˚ 30 m 8 m   
    

Totalt:  Ca 35 000 kWh 

 

 

Tabell 2. Resultat från simulering av anläggningen. 

 

 

 

Figur 1. Uppskattad energi från anläggningen månadsvis över året. 

 

 
Projektering – Solcellsanläggning 

 

Paneltillverkare Effekt/panel  Antal 
paneler 

Märkeffekt Uppskattad effekt Uppskattad 
energi/år 

Jinko Solar 270 W 135 st 36,1 kWp 30,5 kW 31 810 kWh 
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Investeringskostnaden för denna projektering beräknas bli 416 500 kr och ge en 

återbetalningstid på 14 respektive 10 år utan och inklusive investeringsbidrag, se tabell 3 och 

4. Nuvärdet av anläggningen beräknas bli 467 500 kr medan nettonuvärdet är ca 51 000 kr.  

 

Tabell 3. Resultat från beräkning av anläggningens grundinvestering. 

 
Översiktlig investeringskalkyl 

 

Märkeffekt Materialkostnad Installationskostnad Total kostnad exkl. moms 

36,1 kWp 308 500 kr 108 000 kr 416 500 kr 

 

 

Tabell 4. Resultat av återbetalningstid för anläggningen. 

 
Återbetalningstid 

 

Grundinvestering 416 500 kr 

Anläggningens livslängd 30 år 

Tid med 60 % skattereduktion och 
elcertifikat 

15 år 

Nusummefaktor, fN, elcertifikat 11,12 

Nusummefaktor, fN, elpris 17,29 

Elpris (köpt) 0,7046 kr/kWh 

Elpris (sålt) 0,4 kr/kWh 

Intäkt elcertifikat 180 kr/MWh 

Uppskattad energi 31 810 kWh 

Återbetalningstid 14 år 

Återbetalningstid (inkl. inv. stöd, 30 %) 10 år 
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Appendix E – Prospekt 5 
 

Nedan presenteras mätningar och resultat av beräkningar gällande Prospekt fem. Lantbruket 

hade en årlig energianvändning på ca 191 000 kWh vilket kan ses i tabell 1. Beräkningarna för 

solcellsanläggningen utfördes för ladugården som vette sydöstlig riktning. Simuleringen av 

anläggningen visade att ca 32 000 kWh kunde erhållas genom solcellerna. I tabell 1 och 2 

nedan visas mätningar och resultat av simulering. I figur 1 visas hur energin från 

solcellsanläggningen förväntas vara fördelad över årets månader. 

 

Tabell 1. Mätningar och indata för projekteringen. 

 

Tabell 2. Projektering av solcellsanläggningen, beräknat i materialkalkylatorn och SolarEdge.  

 

 

 

 

Figur 1. Resultat från simulering i SolarEdge som visar solcellsanläggningen förväntade fördelning av energi, 
månadsvis. 

 
Mätningar 

 

Byggnad Takvinkel Azimut Taklängd Takbredd Årlig energianvändning 

Ladugård 25° 155° 27 m 10 m 
 

    Totalt: Ca 191 000 kWh 

 
Projektering – Solcellsanläggning 

 

Paneltillverkare Effekt/panel Antal 
paneler 

Märkeffekt Uppskattad effekt Uppskattad 
energi/år 

Poly Jinko 270 W 128 st 34,6 kWp 31,6 kW 31 750 kWh 



II 
 

 

Genom beräkning av ekvation (1) erhölls en översiktlig grundinvestering på ca 408 000 kr. 

Se tabell 3 nedan angående kostnad för material och installation. Ett nuvärde av 

anläggningen (beräknat med ekvation 4) gavs på ca 466 000 kr vilket gav att nettonuvärdet 

(beräknat med ekvation 5) blev ca 58 000 kr. Återbetalningstiden för anläggningen 

beräknades bli 14 år utan investeringsstöd och 10 år med investeringsstöd. Se tabell 3 och 4 

nedan. 

 

Tabell 3. Resultat från investeringskalkylen. 

 
Översiktlig investeringskalkyl 

 

Märkeffekt Materialkostnad Installationskostnad Total kostnad exkl. moms 

34,6 kWp 305 000 kr 103 000 kr 408 000 kr 

 

 

 

Tabell 4. Indata och beräkningar av återbetalningstiden. 

 
Återbetalningstid 

 

Grundinvestering 408 000 kr 

Anläggningens livslängd 30 år 

Tid med 60 % skattereduktion och 
elcertifikat 

15 år 

Nusummefaktor, fN, elcertifikat 11,12 

Nusummefaktor, fN, elpris 17,29 

Elpris (köpt) 0,7046 kr/kWh 

Elpris (sålt) 0,4 kr/kWh 

Intäkt elcertifikat 180 kr/MWh 

Uppskattad energi 31 750 kWh 

Återbetalningstid 14 år 

Återbetalningstid (inkl. inv. stöd, 30 %) 10 år 
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Appendix F – Prospekt 6 
 

I detta appendix presenteras mätdata från fastighetsbyggnader och resultat av förväntad 

elproduktion från solcellsanläggning gällande prospekt 6. I tabell 1 återfinns mätdata samt i 

tabell 2,3 och 4 samt figur 1 visas resultat från projektering med tillhörande 

investeringskalkyl. Lantbruket har en årlig energianvändning på ca 132 000 kWh och den 

projekterade solcellsanläggningen förväntas täcka ca 35 000 kWh årligen.  

 

Tabell 1. Mätningar och indata till projekteringen. 

 
Mätningar  

 

Byggnad Takvinkel Azimut Taklängd Takbredd Årlig energianvändning 

Huvudbyggnad sydöst 20 ˚ 120 ˚ 36 m 8,3 m 
 

    Totalt: Ca 132 000 kWh 

 

Tabell 2. Resultat från simulering och beräkning med Materialkalkylatorn och SolarEdge. 

 
Projektering – Solcellsanläggning 

 

Paneltillverkare Effekt/panel Antal 
paneler 

Märkeffekt Uppskattad effekt Uppskattad energi/år 

Poly Jinko 270 W 150 st 40,5 kWp 35,2 kW 34 530 kWh 

 

 

 

Figur 1. Resultat från simulering i SolarEdge som visar solcellsanläggningen förväntade fördelning av energi, 
månadsvis. 
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Genom beräkning av ekvation (1) erhölls en översiktlig grundinvestering på ca 453 000 kr. Se 

tabell 3 nedan angående material- och installationskostnad. Ett nuvärde av anläggningen 

(beräknat med ekvation 4) gavs på ca 507 000 kr vilket gav att nettonuvärdet (beräknat med 

ekvation 5) blev ca 54 000 kr. Återbetalningstiden för anläggningen beräknades bli 14 år utan 

investeringsstöd och 10 år med investeringsstöd. Se tabell 3 och 4 nedan för resultat. 

 

Tabell 3. Anläggningens översiktliga investering.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Indata och beräkningar av återbetalningstiden. 

 
Återbetalningstid 

 

Grundinvestering 452 800 kr 

Anläggningens livslängd 30 år 

Tid med 60 % skattereduktion och 
elcertifikat 

15 år 

Nusummefaktor, fN, elcertifikat 11,12 

Nusummefaktor, fN, elpris 17,29 

Elpris (köpt) 0,7046 kr/kWh 

Elpris (sålt) 0,4 kr/kWh 

Intäkt elcertifikat 180 kr/MWh 

Uppskattad energi 34 530 kWh 

Återbetalningstid 14 år 

Återbetalningstid inkl. (30 %) inv. stöd 10 år 

 

 

 

 
Översiktlig investeringskalkyl 

 

Märkeffekt Materialkostnad Installationskostnad Total kostnad exkl. moms 

40,5 kWp 334 000 kr 118 800 kr 452 800 kr 
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Appendix G – Prospekt 7 
 

Nedan presenteras mätningar och resultat av beräkningar gällande Prospekt sju. Lantbruket 

har en årlig energianvändning på ca 41 000 kWh vilket blev ”taket” för projekteringen. 

Beräkningarna för solcellsanläggningen utfördes för huvudbyggnaden som vette i sydöstlig 

riktning. Simulering av anläggningen visade att ca 30 000 kWh kunde erhållas genom 

solcellerna. I tabell 1 och 2 nedan visas värden av mätningar och resultat av simulering. I 

figur 1 visas hur energin från solcellsanläggningen förväntas vara fördelad över årets 

månader. 

Tabell 1. Indata och mätningar till projekteringen. 

 
Mätningar  

 

Byggnad Takvinkel Azimut Taklängd Takbredd Årlig energianvändning 

Huvudbyggnad sydöst 20˚ 125˚ 37 m 7 m 
 

    Totalt: ca 41 000 kWh 

 

Tabell 2. Projektering med Materialkalkylatorn och simulering med SolarEdge. 

 
Projektering – Solcellsanläggning 

 

Paneltillverkare Effekt/panel Antal 
paneler 

Märkeffekt Uppskattad effekt Uppskattad energi/år 

Poly Jinko 270 W 124 st 33,5 kWp 29,9 kW 29 710 kWh 

 

 

 

Figur 1. Resultat från simulering i SolarEdge som visar solcellsanläggningen förväntade fördelning av energi, 
månadsvis.  
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Genom beräkning av ekvation (1) erhölls en översiktlig grundinvestering på ca 382 000 kr. Se 

tabell 3 nedan för kostnad för material och installation. Ett nuvärde av anläggningen 

(beräknat med ekvation 4) gavs på ca 436 000 kr vilket gav att nettonuvärdet (beräknat med 

ekvation 5) blev ca 54 000 kr. Återbetalningstiden för anläggningen beräknades bli 14 år utan 

investeringsstöd samt 10 år inklusive investeringsstöd. Se tabell 3 och 4 nedan för resultat. 

 

Tabell 3. Resultat av den översiktliga investeringskalkylen. 

 
Översiktlig investeringskalkyl 

 

Märkeffekt Materialkostnad Installationskostnad Total kostnad exkl. moms 

33,5 kWp  282 000 kr 100 000 kr 382 000 kr 

 

 

Tabell 4. Resultat av återbetalningstid samt indata till beräkningarna. 

 
Återbetalningstid 

 

Grundinvestering 382 000 kr 

Anläggningens livslängd 30 år 

Tid med 60 % skattereduktion och 
elcertifikat 

15 år 

Nusummefaktor, fN, elcertifikat 11,12 

Nusummefaktor, fN, elpris 17,29 

Elpris (köpt) 0,7046 kr/kWh 

Elpris (sålt) 0,4 kr/kWh 

Intäkt elcertifikat 180 kr/MWh 

Uppskattad energi 29 710 kWh 

Återbetalningstid 14 år 

Återbetalningstid inkl. (30 %) inv. stöd 10 år 
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Appendix H – Prospekt 8 
 

I detta appendix presenteras mätdata från fastighetsbyggnader och resultat av förväntad 

elproduktion från solcellsanläggning. I tabell 1 återfinns mätdata samt i tabell 2,3 och 4 samt 

figur 1 visas resultat från projektering med tillhörande investeringskalkyl. Lantbruket har en 

årlig energianvändning på ca 36 000 kWh vilket projekteringen inte får överstiga för att 

räknas som mikroproducent av förnybar el. Simulering visar att ca 24 000 kWh kan ges av 

solcellsanläggningen årligen. 

 

Tabell 1. Indata och mätningar för projekteringen. 

 
Mätningar 

 

Byggnad Takvinkel Azimut Taklängd Takbredd Årlig energianvändning 

Fårlada 25˚ 190˚ 26 m 7,8 m 
 

    Totalt: ca 36 000 kWh 

 

Tabell 2. Resultat från Materialkalkylatorn och simulering med SolarEdge. 

 
Projektering – Solcellsanläggning 

 

Paneltillverkare Effekt/panel Antal 
paneler 

Märkeffekt Uppskattad effekt Uppskattad energi/år 

Poly Jinko 270 W 96 st 25,9 kWp 23,7 kW 24 020 kWh 

 

 

 

Figur 1. Solcellsanläggningens fördelning av energi, fördelat över årets månader. 
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Genom beräkning av ekvation (1) erhölls en översiktlig grundinvestering på ca 303 000 kr. Se 

tabell 3 nedan angående kostnad för material och installation. Ett nuvärde av anläggningen 

(beräknat med ekvation 4) gavs på ca 353 000 kr vilket gav att nettonuvärdet (beräknat med 

ekvation 5) blev ca 50 000 kr. Återbetalningstiden för anläggningen beräknades bli 14 år utan 

investeringsstöd samt 10 år med investeringsstöd. Se tabell 3 och 4 nedan för resultat. 

 

Tabell 3. Resultat av översiktlig investering. 

 
Översiktlig investeringskalkyl 

 

Märkeffekt Materialkostnad Installationskostnad Total kostnad exkl. moms 

25,9 kWp 215 000 kr 88 500 kr 303 500 kr 

 

 

Tabell 4. Indata och resultat av återbetalningstid. 

 
Återbetalningstid 

 

Grundinvestering 303 500 kr 

Anläggningens livslängd 30 år 

Tid med 60 % skattereduktion och 
elcertifikat 

15 år 

Nusummefaktor, fN, elcertifikat 11,12 

Nusummefaktor, fN, elpris 17,29 

Elpris (köpt) 0,7046 kr/kWh 

Elpris (sålt) 0,4 kr/kWh 

Intäkt elcertifikat 180 kr/MWh 

Uppskattad energi 24 020 kWh 

Återbetalningstid 14 år 

Återbetalningstid inkl. (30 %) inv. stöd 10 år 
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Appendix I – Prospekt 9 
 

Energianvändningen för prospekt fyra ligger idag kring 40 000 kWh. Den projekterade 

solcellsanläggningen på huset förväntas uppfylla nästan halva energibehovet och ge ca 

15 000 kWh årligen. Se tabell 1 och 2 samt figur 1 för mätningar och resultat från simulering. 

 

Tabell 1. Indata och mätningar till projekteringen. 

 
Mätningar 

 

Byggnad Takvinkel Azimut Taklängd Takbredd Årlig Energianvändning 

Hus 27 ˚ 150 ˚ 20,8 m 5,3 m 
 

    Totalt: ca 40 000 kWh 

 

Tabell 2. Resultat gällande projektering av solcellsanläggning. 

 
Projektering – Solcellsanläggning 

 

Paneltillverkare Effekt/panel Antal 
paneler 

Märkeffekt Uppskattad effekt Uppskattad energi/år 

Seraphim 330 W 49 st 16,2 kWp 15 kW 15 000 kWh 

 

 

 

Figur 1. Resultat från simulering i SolarEdge som visar solcellsanläggningen förväntade fördelning av energi, 
månadsvis. 

 



II 
 

 

Genom beräkning av ekvation (1) erhölls en översiktlig grundinvestering på ca 209 000 kr. Se 

tabell 3 nedan angående kostnad för material och installation. Ett nuvärde av anläggningen 

(beräknat med ekvation 4) gavs på ca 220 000 kr vilket gav att nettonuvärdet (beräknat med 

ekvation 5) blev ca 11 000 kr. Återbetalningstiden för anläggningen, som beräknades med 

ekvation (2) beräknades bli 15 år utan investeringsstöd och 11 år inklusive investeringsstöd. 

Se tabell 3 och 4 nedan för resultat.  

 

Tabell 3. Resultat av översiktlig investeringskalkyl. 

 
Översiktlig investeringskalkyl 

 

Märkeffekt Materialkostnad Installationskostnad Total kostnad exkl. moms 

16,2 kWp 153 500 kr 55 500 kr 209 000 kr 

 

Tabell 4. Indata och resultat av återbetalningstid. 

 
Återbetalningstid 

 

Grundinvestering 209 000 kr 

Anläggningens livslängd 30 år 

Tid med 60 % skattereduktion och elcertifikat 15 år 

Nusummefaktor, fN, elcertifikat 11,12 

Nusummefaktor, fN, elpris 17,29 

Elpris (sålt) 0,4 kr/kWh 

Intäkt elcertifikat 180 kr/MWh 

Uppskattad energi 15 000 kWh 

Återbetalningstid (år) 15 år 

Återbetalningstid inkl. (30 %) inv. stöd 11 år 

 

 

 


