
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLCELLER PÅ SÖDRA 

ÄLVSBORGS SJUKHUS  
– FÖR ATT MINSKA ANDELEN INKÖPT 

ELENERGI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018.03.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskoleingenjörsutbildning i Borås 
Elkraft 

 
Sergey Pak 

Musaab Aukasha AL-Mashhadani 
 

 

 



 

 
 
 

Förord  
 

Det här examensarbetet har genomförts på uppdrag av Västfastigheter och Högskolan i Borås 

då examensarbetet är ett obligatoriskt moment som omfattar 15 högskolepoäng på 

Energiingenjörsprogrammet.  

 

Rapporten har varit en lärorik resa för oss båda. Med vissa motgångar och visst tvivlande 

under resans färd, har vi genom ett gott samarbete med våran uppdragsgivare kunnat lyfta 

blicken och fortsätta kämpa.  

 

Vi båda säger stort tack till all personal på Västfastigheter Solhem i Borås för ett varmt 

bemötande av oss. Stort tack till Per Värmsjö, som är teknikchef och vår uppdragsgivare för 

examensarbetet. Vi vill också samtidigt tacka vår handledare Johannes Edvinsson som har 

ambitiöst hjälpt oss med alla de tekniska delarna i arbetet. Sist men inte minst ett stort tack till 

vår examinator och mentor Peter Axelberg som har med sitt stora engagemang och sina 

kunskaper inom området väglett oss under projektets svåra tider. 

 

Ett enormt stort tack till Marcus Eklund (Teknisk förvaltare El/Tele på Västfastigheter i 

Skövde), för att ha anordnat själv en minnesrik tur på en av Sveriges största solcellsparker och 

flitigt stött oss med litterärt material samt personlig rådgivning för våra kritiska 

dimensioneringsproblem under arbetet.  

 

Till slut vill vi säga att Västfastigheter och examensarbetet har gett oss en fantastisk 

erfarenhet på hur ett verkligt ingenjörsarbete fungerar, samtidigt som vi fick många goda 

lärdomar som kommer att lyfta våra förmågor inom ingenjörsyrket framöver.        

 

 

Borås, November 2018 

Sergey Pak & Musaab Aukasha AL-Mashhadani          
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Sammanfattning  
 
Projektets avsikt har varit att undersöka i vilken omfattning solceller på tak kan gynna 

Västfastigheters energimål. Examensarbetet infördes av Västfastigheter i Borås då de har ett 

energimål till år 2030, vilket är att halvera den specifika köpta energi jämfört med motsvarande 

värden från 1995-talet.  

Syftet med detta arbete var att ge Västfastigheter ett skriftligt underlag om huruvida 

appliceringen av solceller på ett tak ger en vinst inom energitekniska och ekonomiska 

perspektiv samt vilka risker som kan förekomma, speciellt när det handlar om medicinsk 

verksamhet.  

Huvudmålet med examensarbetet har varit att undersöka, med hjälp av litteraturstudier och 

beräkningar om användningen av solceller kan minska Södra Älvsborg Sjukhusets (som 

förvaltas av Västfastigheter) specifik köpta elenergin genom att mata solcellsproduktionen 

direkt på nätet (fall 1) eller att ladda batteribanken i UPS-anläggningen för byggnad 14 för att 

undergå växelriktarens förluster (fall 2).  

 

Resultatet i fall 1 visar att en solcellsanläggning skulle kunna producera cirka 82 MWh per år i 

Borås medan den totala elkonsumtionen för byggnad 14 är idag 1 252 MWh. Det visar sig att 

solcellsproduktionen endast täcker 6,5 % av totala elkonsumtionen. Detta resulterar med att 

större takyta krävs vilket i sin tur skapar en större anläggning för att täcka en större del av 

elkonsumtionen för varje månad på året.  

 

Resultatet från fall 2 säger att ladda batteripaketet med solcellsproduktionen genom UPS-

anläggningens likspänningssida inte blir en lämplig lösning på grund av att funktionen hos en 

UPS-anläggning är att batterierna alltid ska vara full laddade för att de ska kunna träda in i 

händelse av ett strömavbrott.  

En utredning om hur stor effektförlusterna i UPS-anläggningen i byggnad 14 (se bilaga 6) är, 

och hur stor andel av denna som solcellsanläggningen kan täcka togs därför som ett alternativ 

till uppdraget som Västfastigheter gav i uppdrag.  

 

Mätningar på den momentana ingående och utgående effekten i UPS-anläggningen för byggnad 

14 resulterade med en förlust på totalt 5 kW vilket motsvarade 3 600 kWh per månad då 

dygnsvariationen inte är lika stor på UPS-nätet som övriga elförbrukningen. Figur 13 visar att 

förlusten kan ersättas med stor marginal med överskottsel alla månader förutom januari, 

februari, november och december. Men på grund av mycket elöverskott under sommar 

månaderna så får man igen energin och kostnaderna för månaderna som kompenserades med 

köpt el energi.  

 



 

 

Den ekonomiska kalkylen säger att återbetalningstiden blir 12,5 år och därefter blir 

solcellsanläggningen ekonomisk lönsam. Dock så hinner anläggningen i självaverket inte 

generera inköpsfri elenergi under åren tills 2031 om anläggningen tas i drift år 2019 då 

Västfastigheters energimål var satt till år 2030.   



 

 

Abstract 
The thesis work was introduced by Västfastgheter in Borås since they had an energy goal to 

accomplish, which is to reduce the specific purchased energy by half compared to 1970 years 

values. 

The purpose of this project was to examine if the photovoltaic cells will service the energy goal 

of Västfastigheter. 

 

The purpose of this work was also to give the Västfastigheter a proof that the application of 

photovoltaic cells on a roof can give a profit in terms of technological and economical energy 

perspectives as well as the risks that may occur especially when it comes to medical occupation. 

The main objective of this project was to use the studies, theories and calculations to investigate 

if the solar cells have the potential to reduce the Södra Älvsborg Hospital's (managed by 

Västfastigheter) specific purchased electricity by feeding the solar cell production directly on 

the main powerline (case 1) or charging the battery bank in the UPS building for building 14 

(case 2). 

The result in case 1 shows that the solar cell system produces about 82 MWh per year in 

Borås while the total electricity consumption for building 14 is 1 252 MWh today. It turns out 

that solar cell total production only covers 6.5% of electricity consumption. This indicates that 

larger roof space is required, which in turn creates a larger facility to cover a larger proportion 

of electricity consumption for each month of the year. However, the profitability calculation 

and the repayment time are not affected 

 

The result of Case 2 shows that charging the battery pack with the solar cell production through 

the DC-power side of the UPS system does not result in an appropriate solution because the 

function of a UPS system is that the batteries should always be fully charged to enable them to 

enter in the event of a power failure.  

An investigation of how much power loss UPS machines in building 14 (see Appendix 6) have 

and how much of this solar cell facility can cover was therefore taken as an alternative to the 

assignment that Västfastigheter commissioned.  

 

Measurements of the instantaneous input and output power of the UPS building for Building 

14 resulted in a loss of a total of 5 kW, which corresponded to 3 600 kWh for each month 

constant as the daily variation is not as high on the UPS network as the electricity consumption. 

Figure 13 shows that the loss can be replaced by large margin surpluses every month except 

January, February, November and December. But due to a lot of surplus in the summer months, 

you get the energy and costs for the months that were compensated with purchased electricity. 

 

The final Economic calculations say that the repayment period will be 12.5 years and after that, 

the solar cell system will be economically profitable. However, the photovoltaic plant in the 

company itself will not generate unprocessed electricity energy over the years until 2031 if the 

solar cell facility will start producing electricity from year 2019 when the Västfastigheters 

energy goal were set by 2030. 
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1. INLEDNING  
Som namnet indikerar så förser Västfastigheter Västra Götalandsregionen med lokaler för 

sjukvård. Bolaget förvaltar och äger även Naturbruksgymnasium, muséer och folkhögskolor i 

regionen samt förser dessa med drift, underhåll och service (Piigab 2018).  

 

2013 blev Västfastigheter utsedda till årets energirådgivare för sitt ambitiösa arbete med 

energieffektivisering inom ramen för sin verksamhet och nu har Västfastigheter som mål att 

halvera sin energikonsumtion till år 2030 i förhållande till 1995 års nivå genom bland annat 

följande åtgärder:  

1. Minska verksamhetsenergi  

2. Genomföra stora energieffektiviseringsåtgärder i samband med underhåll eller 

ombyggnad  

3. Ställa högre krav i nya byggnader omgående  

(Regionstyrelsen 2012)  

 

1.1 Bakgrund  

I Västra Götalandsregionens miljöpolitiska program (2011–2013) anges som ett långsiktigt 

energimål för sin egen verksamhet. Jämförelse från 1995 till 2030 värden skall 

energikonsumtionen halveras i sina egna lokaler är satt som mål.  

 

Västfastigheters ledning påbörjade i november 2010 en uppdragsbeskrivning för att framställa 

en konsekvensutredning av energimålet. Analysen skulle avgöra möjligheten att uppnå det 

angivna energimålet och lägga förslag på aktiviteter för att nå målet.  

 

Med målet avses att den totala energiförbrukningen kan vara lika hög men att en del av energin 

som förbrukas skall komma från egen produktion. Måltalet är 137 kWh/kvm skall uppnås så 

småningom fram till år 2030 jämfört med 273 kWh/kvm som det såg ut år 1995.    

Målet baseras på det fastighetsbestånd som västfastigheter beräknas att förvalta år 2030. Det 

betyder att den specifika energikonsumtionen avser ett medelvärde för vissa byggnader i hela 

fastighetsbeståndet, alltså både befintliga byggnader som inte kommer att rivas tidigare än år 

2030, samt de byggnader som kommer att verkställas fram till år 2030.  

 

Med de farmtidsutskrifterna på areautökningen (nettoutvecklingen av ytan på cirka 12,5 % och 

ett krav på 60 kWh/m2). En datorsimulering visar att en ytterligare energieffektivisering på 

cirka 25 % måste ske i befintliga byggnader för att målet ska uppnås. 

En uppskattingskalkyl visar att ett ytterligare investeringsbehov på 4 miljarder kronor krävs för 

att uppnå målet fram till 2030.  

 

Fastighetsnämnden (Fast 154–2012) har vidare efterfrågat om ett investeringsutrymme på 450 

miljoner avseende på energisparande fastighetsinvesteringar mellan år 2013 till 2015. Dem har 

också skickat handlingar angående delmålen för energikonsumtionen i Västra 

Götalandsregionens miljöpolitiska program (fast 193–2012).  

Med de tre sammanfattande strategierna som är nämndes ovan för att nå målet föreslås även en 

konsekvensutredning för att framställa strategierna och handlingsplaner samt identifiera vissa 

hinder som kan förekomma (Regionstyrelsen 2012).  



 

 

 

- 2 - 

1.2 Mål 

Målet med examensarbetet har varit att, med hjälp av litteraturstudier och beräkningar, 

undersöka i vilken omfattning nyttjande av solceller kan minska Södra Älvsborg Sjukhusets 

(som förvaltas av Västfastigheter) specifik köpta elenergin genom att mata 

solcellsproduktionen direkt på nätet eller att ladda batteribanken i UPS-anläggningen för 

därmed komma undan växelriktarens förluster, med avseende på energimässiga och 

ekonomiska perspektiv i en del av sjukhuset senast den 31:e oktober 2018.  

Projektets resultat fås av litteraturstudien, förlustberäkningar och teoretisk dimensionering av 

solcellssystemet och dess kablar på en befintlig del på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Sedan 

jämförs resultatet från diverse beräkningarna och lönsamhetskalkylen med Västfastigheters 

nuvarande energi/elkonsumtion och därefter bedöms i vilken omfattning solceller gynnar 

Västfastigheter i dem tidigare nämnda perspektiven. På så sätt får Västfastigheter 

förutsättningar att utvärdera om det går att nå sitt energimål till år 2030 jämfört med värden 

från 1990-talet. 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att ge Västfastigheter ett skriftligt underlag om appliceringen av 

solceller på ett tak ger en vinst inom energitekniska och ekonomiska perspektiv i framtiden, 

samt vilka risker som kan förekomma speciellt när det handlar om medicinsk verksamhet.  

1.4 Avgränsningar  

Eftersom examensarbetet endast pågår under åtta veckor för examensarbetet så begränsas 

arbetet på Västfastigheters olika verksamheter till endast en byggnad på Södra Älvsborgs 

Sjukhus i Borås. Byggnad 14 på Södra Älvsborgs Sjukhus med egen transformatorstation och 

UPS-anläggning ansågs av Västfastigheter vara den byggnaden som var mest lämpad för denna 

studie. 

 

Genomförda litteraturstudie tar endast upp fakta om kring de delar som handlar om 

verksamhetens energianvändning i Sverige, solceller samt och solcellsanläggningens olika 

delar. Enligt Västfastigheters energimål som är att halvera den specifika köpta energi till år 

2030 omfattar alla typer av energislag, men i detta arbete fokuseras det endast på elenergin.   

   

Under dimensioneringen av anläggningen tillämpades det webbaserade beräkningsprogrammet 

PVgis i mån av att programmet tog hänsyn till platsens koordinater, väderstreck, panelers 

lutning och övriga förluster utöver systemförlusten. Dessa är avgörande parametrar för att få 

fram det så verklighetstrogna resultatet som möjligt. Beräkningsprogram togs till hands på 

grund av bristande hänvisningar i litteratur och internet.  

 

Underlag hos Västfastigheter för den verkliga användbara arean saknades samt att fysisk 

mätning på taket inte kunde genomföras av säkerhetsskäl.       

Med hjälp av handledaren uppskattades takets användbara area för Byggnad 14 till att endast 

80 % kunde används för solpaneler eftersom att hinder som t ex ventilationsaggregat och övriga 

don fanns utspridda på taket 
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Kabellängden uppskattades till byggnadens dubbla höjd på grund av att det inte fanns möjlighet 

och tid till att mäta byggnadens alla böjar, krökar och kanter från taket ner till ställverket. 

Kabelfabrikat anges inte heller i detta arbete. 

 

Solcellsanläggnigens olika komponenternas fabrikat valdes efter solcellsanläggningen på 

Skaraborgs sjukhus i Skövde. Efter studieresan på solcellsparken på Skaraborgs sjukhus i 

Skövde där Marcus Eklund (Teknisk förvaltare) anvisade att komponenterna med dess fabrikat 

hade en god driftsäkerhet och en bra kvalité.    

 

Effektförlusten i UPS-maskinen kunde inte heller beräknas för hand på grund av att processen 

för en sådan beräkning var allt för omfattande. En fysisk avläsning på utgående och ingående 

effekt fick därför tillämpas, differensen mellan dem blev således förlusten.   

 

I den ekonomiska lönsamhetskalkylen tillämpades ett estimerat värde för anläggning alltså 

kronor per kilowatt anläggningstoppeffekt. Vid konsultation med en solcellsinstallationsfirma 

så konstaterades det att beräkna den verkliga investeringskostnaden för detta teoretiska projekt 

är för komplicerat och tidskrävande. Därför kommer lönsamhetskalkylen inte vara så detaljerad 

vilket påverkar en aning på återbetalningstiden vilket i sin tur avgör lönsamheten.   

2. METOD 
I detta kapitel redovisas hur kalkylprogram, beräkningsformler och avlästa värden hanteras för 

att kunna dimensionera och räkna på eventuella effektförluster och skapa en ekonomisk kalkyl 

för solcellsanläggningen. 

Här redovisas även antaganden, förenklingar samt standardvärden (konstanter) som används 

för att komma fram till rapportens resultat.  

2.1 Arbetsmetod   

Projektet startades med ett introduktionsmöte på Västfastigheter Solhem i Borås där projektets 

syfte och mål fastställdes. Veckan därpå planerades ett studiebesök på en av de största 

solcellsparken i Sverige, alltså på sjukhuset i Skövde (Skaraborgssjukhus), för att kunna erhålla 

information om solcellsanläggningens uppbyggnad och dess dimensionering. Denna 

information kommer sedan att användas i projektet.  

En kompletterande litteraturstudie genomfördes också för bakgrundsteorin till rapporten och 

för eventuell beräkningshjälp. 

Diverse beräkningsprogram och Microsoft Word & Excel tillämpades för beräkningar av 

solcellsanläggningen. Vid dimensioneringen av kablar och säkringar användes SEK handbok 

444 Elinstallationsregler.   

 

Projektet delades in i två fall där ena fallet (fall 1) undersöks hur mycket total energi man kan 

få ut från ett tak på Södra Älvsborgs sjukhus (Byggnad 14), där totala elproduktionen matas in 

på sjukhusets elnät och i andra fallet (fall 2) utreds det om solcellsanläggnigen från fall 1 kan 

ladda batteripaketet i UPS-anläggningen för byggnad 14 direkt, på så sätt får man inga förluster 

från växelriktningen.  

Visar det sig att åtgärden för fall 2 inte kommer att vara lönsam kommer årsproduktionen från 

solcellsanläggningen att jämföras med UPS-anläggningens förlust och utgående energi för att 

sedan se om produktionen kan täcka förlusten. En ekonomisk lönsamhetskalkyl skapas också 

för att se lönsamheten för anläggningen.       

I avsnittet diskussion och slutsatser visas det för båda fallen om de har potentialen att gynna 

Västfastigheters energi mål.  
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3. LITTERERATURSTUDIE  

3.1 Sveriges kraftnätsuppbyggnad  

I Sverige finns det en stor kunskap på hur man under olika tidsperioder byggde upp elnätet. Den 

tekniska delen i el-anläggningarna har en väldigt god hållbarhet vilket leder till en lång 

livslängd, det är absolut inte sällan förekommande att dessa olika anläggningar uppnår en 

livslängd mellan 30–40 år.  

Elnätet har 4 huvudgrupper och dessa är: 

● Elproduktionsanläggningar 

● Stamnät  

● Regionnät 

● Lokalnät 

(Bartnicki & Näslund 2013). 

3.1.1 Elproduktionsanläggningar 

Sveriges totala elproduktion blev 152 TWh under år 2016. Fördelningen mellan olika 

produktionsanläggningar blev att vindkraften stod för cirka 10 % och vattenkraft tillsammans 

med kärnkraften stod för största andelen drygt 80 % av den totala elproduktionen, resterande 

10 % är till största del kraftvärmeverk som har förbränningsbaserade elproduktion 

(Energimyndigheter 2017).  

 

I Sverige finns det cirka 12 kärnkraftsreaktorer på tre platser runt om Sveriges kuster varav bara 

10 stycken är i drift, Ringhals 4 stycken, Forsmark 3 stycken och Oskarshamn 3 st. Som mål är 

att samtliga reaktorer ska få upp till 60 års livslängd och efter år 2020 ska det finnas endast 6 

reaktorer i drift eftersom två reaktorer från Ringhals och två stycken från Oskarshamn kommer 

ytterligare att läggas ner (Energiföretagen 2017a). 

Det finns cirka 2000 vattenkraftverk i Sverige idag. 80 % av el-genereringen från vattenkraften 

sker från norra delen av Sverige (Norrland) där största vattenkraftverket är Harsprånget i 

Luleälven. Vattenkraften räknas som förnybar energikälla (Energiföretagen 2017b). 

3.1.2 Stamnät 

Hit kopplas elproduktionsanläggningar för att föra över el-energin vidare. Stamnätet ligger på 

220–400 kV högspänning med hjälp av en högspänningstransformator just för att det är en 

optimal spänningsnivå för att transportera elen över långa sträckor med låga förluster. Så 

kallade stamledningar är anslutna till transformations stationer på samtliga platser i Sverige där 

spänningen transformeras ner till 130 kV, Svenska Kraftnät förvaltar Sveriges stamnät 

(Bartnicki. & Näslund 2013). 

3.1.3 Regionnät  

De olika regionnäten förbinder stamnätet med lokalnätet. Där transformeras spänningen från 

130 kV ner till 40 kV. Där kan det redan levereras el till större industrier och tätorter (Bartnicki. 

& Näslund 2013). 

3.1.4 Lokalnät 

Här fördelas strömmen till slutanvändarna via kablar eller friledningar, där spänningsnivån 

ligger på 10–20 kV. Spänningen transformeras sedan ned i transformatorstationer (nätstationer) 

till 400/230 V för att därifrån sedan distribuera elenergin till hushåll och fastigheter. 

Distributionen sköts av lokala distributionsföretag (Bartnicki. & Näslund 2013). 
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3.2 Distribution av el i kontor och fastigheter 

3.2.1 I bostad & kontor miljö idag 

Idag drivs alla bostadshus och fastigheter på 400/230 V växelspänning. Slutanvändaren är 

ansluten till det lokala elnätsbolaget via en serviscentral bestående av säkringar, huvudbrytare 

och som är konstruerad enligt gällande föreskrifter. Hyresgästerna är anslutna via 3 fas 400/230 

V eller 1 fas 230 V beroende vilken storlek eller verksamhet fastigheten har. (Figur 1 här nedan 

illustreras ett schema över hur elförsörjningen vanligtvis ser ut idag) 

 

 
Figur 1: Schema över hur elförsörjningen ser ut idag (källa Elfosk AB 1999)  

 

3.2.2 Kontorsfastigheter idag 

Kontorsfastigheter har ett nästintill likadant konstruerat elnät som ett hushåll med skillnaden 

att det finns separata installationer för it/dator och armatur. Ett principiellt schema för en allmän 

kontorsfastighet idag visas här nedan (se figur 2).  

 

 
Figur 2: Schema över en allmän kontorsfastighet 
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3.3 Sveriges energi & elkonsumtion med fokus på Bostad och 
Servicesektorn 

Totala energikonsumtionen i Sverige år 2015 blev 370 TWh och den totala energitillförseln 

blev 548 TWh där 23 TWh av elenergi exporterades vilket betyder att i Sverige konsumerade 

man totalt 525 TWh. Bostads- och servicesektorn konsumerade 143 TWh under 2015 vilket 

motsvarade nästan 40 % av Sveriges totala energianvändning, se figur 3 (Energiläget2017). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Sveriges totala tillförda energi från 1970 till 2015 (Källa: Energiläget 2017) 

Figur 4:Slutliga energiförbrukningen mellan 1970–2015 fördelad för olika sektorerna (källa: 

Energiläget 2017) 
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Västfastigheter ingår i Offentlig verksamhet1 i Figur 5.  

 

Största energislaget i Sverige är just elen idag. År 2015 blev slutliga elkonsumtionen 122 TWh 

och Bostads- och servicesektorn står för störst andel följt av industrisektorn. Bostads- och 

servicesektorn omfattar hushåll, bygg, fiske, jord/skogsbruk, serviceverksamhet och offentlig 

verksamhet.  

Elkonsumtionen steg stabil från 70-talet till 90-talet därefter har den varit på lite mer än 70 TWh 

fram till idag. Mängd elvärme i lokaler och hushåll var 28 TWh i slutet av 80 talet sen dess har 

den endast avtagit. Det är till och med så att under 2015 låg konsumtionen på elvärme drygt på 

19 TWh. Skälet till den drastiska minskningen var att elkostnaderna var relativt höga vilket 

gjorde att många började gå över till pellets, fjärrvärme eller skaffade värmepump.  

Däremot har konsumtionen av hushållsel eskalerat från 9 till 22 TWh mellan 1970 och 2015. 

På grund av att hushåll/fastigheter och eldrivna apparater ökade men utvecklingen går mot 

energisnålare apparater.   

    

Drift el är ett samlingsnamn för verksamhets- och fastighetsel användning. 

 

● Verksamhetsel: Det är elkonsumtionen som kommer från aktiviteter i 

byggnader/fastigheter till exempel datorer/andra apparater som är i bruk.      

● Fastighetsel: Omfattar elförbrukning i fasta installationer i byggnader, det kan vara till 

exempel belysning i offentliga utrymmen (i trapphus till exempel), hissar, ventilation 

och rulltrappor etc. Energimyndigheten utförde en undersökning mellan 2005 till 2011 

på elkonsumtionen i olika slags lokaler. Det visade sig att fläktar och belysning stod för 

en stor andel av elförbrukningen. 

 

I diagrammet här nedan kan man se hur elpriset har ökat från 1970–2015. 

 

                                                 
1 Per Värmsjö Teknikchef på Västfastigheter AB samtal 30 september 2018 

Figur 5:Delsektorers andel av energiförbrukning 2015 i bostads & servicesektorn (källa 

Energiläget 2017) 
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Figur 6:Energipriser från 1970 till 2015 för lokaler & hushåll (med 2016 års prisnivå) (källa energiläget 2017) 

3.4 Växelström & Likström 

För att överföra elenergi från en punkt till en annan via en kabel krävs enlikströms- eller 

växelströmskälla. Växelström som betecknas med AC (alternating current), och är den vanligast 

förekommande. Likström som betecknas med DC (Direct current), är ett betydligt dyrare 

alternativ än växelström och används sällan för allmän eldistribution. AC är mycket säkrare 

över långa avstånd och även lätt att transformera från höga- och låga spänningsområdena. 

( P-O Lennartsson 2011)  

Både DC och AC är i grund och botten elektriska strömmar. Likström (DC) är strömmen som 

endast flyter i en och samma riktning hela tiden till skillnad från växelströmmen (AC) där 

strömmen byter riktning. Batteri är en annan strömkälla som har en pluspol och en minuspol 

som levererar likström (faktabanken u.å).  

Växelström omvandlas ofta till likström innan den förbrukas av apparaten. Omvandlingen sker 

inuti apparaten på grund av att eldistributionen förekommer i form av växelström fram till 

vägguttagen (Wikipedia 2018). 

Genom att ha en hög spänning vid transmission och distribution av elenergi minskas också 

effektförlusterna. Med likström blir förlusterna mindre än med växelström, det resulteras låga 

förluster vid kraftöverföring över långasträckor (Kallenberg, A.& Momeni, P 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Krav för likströmsdrift  

Nutida apparater/maskiner är inte konstruerade för likströmsdrift därför kräver likströmsdrift 

tre aspekter som man måste ta hänsyn till för att kunna använda sig av likströmsdrift och dessa 

Figur 7: skillnaden på strömriktning mellan Likström & Växelström (källa 

Faktabanken) 
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är produktions, infrastrukturella och marknadsmässiga villkor. Dessa aspekter presenteras här 

nedan. 

 

1. Produktionsvillkor: Dessa villkor berör främst de eldrivna apparater som används i 

kontors och bostadsfastigheter. Tillverkarna av dessa masstillverkade apparater där 

anpassningen i produktionslinjen för tillverkning av likströms anpassade elapparater 

inte görs förrän tillräckligt stor efterfrågan finns.    

2. Infrastrukturella villkor: Behandlar potentialen till att leverera likström till likströms 

anpassade elapparater.   

3. Marknadsvillkor: Associeras med slutkonsumenternas vilja att gå över till ny teknik.

   

Många av dagens elapparater drivs av likström men matas av växelström vilket tekniskt sett 

kan enkelt åtgärdas genom att använda ett så kallat brytdon medan vissa apparater kräver 

stora/små omstruktureringar. Till slut är det frågan om standardiseringen, dagens standard är 

AC-drift och det är svårt att konvertera till DC-drift både praktiskt och ekonomiskt (Elfosk AB 

1999). 

3.5 Solceller  

I Sverige används solceller (photovoltaic cell) sedan 1970-talet. Användningen av 

solcellsanläggningar som är anslutna till elnät har börjat öka på senare tid (Energimyndigheten 

2018a).  

Cirka 5 300 nätanslutna solcellsanläggningar installerades i Sverige under 2017. Under samma 

år uppgick totala antal anläggningar till 15 300 vilket är en tillväxt med drygt 52 % om man 

jämför med 2016 års siffror. I Västra Götaland, Skåne och Stockholms län finner man idag 

nästan hälften av den totalt installerade effekten i Sverige. Den totalt installerade effekten för 

solceller växte från 140 MW till 231 MW alltså en ökning med 65 % mellan åren 2016 och 

2017 (Energimyndigheterna 2018b).  

 

Energi från solen anses vara kostsamt men utvecklingen går raskt mot att bli en konventionell 

kraftteknik. I många tillämpningar är priset helt konkurrenskraftigt, till exempel i små produkter 

kan solcellen minska användningen av batterier och därmed bidra med lägre kostnader. I 

utvecklingsländer där det finns brist på elnät, till exempel cirka en femte del av befolkningen 

på jorden eller mer än hälften av Afrikas invånare saknar elnät. Där är det också bättre 

solstrålning jämfört med Norden vilket säger att en kommunal elförsörjning med solceller är ett 

konkurrensstarkt alternativ som kan ersätta elbehovet till samtliga vardagsfunktioner som till 

exempel TV, belysning och laddning av mobiltelefoner/datorer (Siden 2015).    

3.5.1 Funktion 

Solcellens funktion är att fånga in solens strålning och omvandla den till elektrisk energi. Här 

nedan kommer förklaringen till de fysikaliska termer som kommer att användas vid 

förklaringen om hur solcellen i en solcellspanel skapar elektricitet.  

 

 Kisel – halvmetalliskt material, som är näst vanligaste grundämnet i jordskorpan 

 Foton – stort antal av små energipartier som finns i solljus men som ihop blir mycket 

energi. 

 Elektron – element i alla materials atomer. 

 Negativt laddat material (N-dopat) – det innehar ett överskott på elektroner  

 Positivt laddat material (P-dopat) – det innehåller ett underskott på elektroner 

 Solcellspanel: Flera antal solceller i en seriekoppling. 
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Närmast den inkommande solstrålningen ligger en glasskiva, en anti-reflekterande hinna finns 

för att minska bort reflektionen av solljuset. Mellan de två kontakter som upptar den elektriska 

energin finns det två tunna skivor av kisel, ett av dem är positivt laddat med så kallade 

elektronhål (P-dopat) och den andra är med negativt laddade fria elektroner (N-dopat). Vid 

sammanslagning av de två kiselplattorna skapas en så kallad PN-övergång där elektron hålen 

och elektronerna reagerar med varandra. Vid övergången bildas ett elektriskt fält som kommer 

att transportera elektronerna från det positivt laddade skiktet till det negativt laddade skiktet 

och samtidigt förflyttas elektronhålen åt motsatt håll.  

När energi från solstrålningen träffar solcellen slås elektroner (i skikten) fria från sina 

bindningar. Detta i sin tur skapar fria elektronhål och fria elektroner. De fria elektronerna i det 

P-dopade lagret som är nära PN-övergången kommer då att förflyttas över till det N-dopade 

skiktet med hjälp av det elektriska fältet. Samtidigt kommer då elektronhålen att i motsatt 

riktning. Det innebär att den positivt laddade plattan kommer att bli ytterligare mer positivt 

laddad och det negativa kommer bli än mera negativ än vad det var från början när 

solstrålningen träffade solcellen. Kontakterna på ovan och undersidan av kiselplattorna kan nu 

leda elektronerna från N plattan till P plattan. På så sätt skapas en förutsättning för att en 

likström kan börja flyta enligt se figur 8 (Save by solar 2018).     

 

 
Figur 8 Bild på olika komponenterna i en solcellspanel för produktion av el med inkopplad last för illustration 

3.5.2 Olika typer av solceller  

Över 90 % av solcellerna är tillverkade av kristallint kisel som är ett halvledandematerial. 

Genom att tillverka tunnare solceller minskar behovet av kisel. Livslängden för solceller är 

cirka 25 år och det finns även effektgaranti på 20 år beroende av leverantören. (Siden 2015).  

 

1. Monokristallina solceller 

I kristallen sitter atomerna likformigt idealiskt (Siden 2015).  

Denna typ har högst verkningsgrad och består av tunna skivor kiselblock av 

kristallstruktur. Priset är högre jämfört med polykristallina celler eftersom 

tillverkningsprocessen är mer komplicerad. Fördelen med monokristallina solceller är 

att den producerar energi även vid sämre solinstrålning (Electrotec Energy a u.å.). 

 

2. Polykristallina solceller 
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Detta är den billigaste och den mest förekommande sorten av kommersiell funktionell 

solcell som byggs till olika storlekar av solpaneler. Färgen är mörkblåstrimmig och 

själva solcellen är uppbyggd av flera kristaller. Verkningsgraden ligger mellan 12 till 

14 % för äldre modeller. Med den nya tekniken idag visar olika fabrikat något högre 

värde på verkningsgraden (ultraenergi u.å.).     

 

3. Tunnfilmsceller 

Detta är ny en typ av solcell på marknaden idag. Tunnfilmsceller består av flera 

glasskivor som är täckta av ett tunt lager ljuskänsligt material. Denna typ har låg 

verkningsgrad men en lägre tillverkningskostnad (Siden 2015).  

3.5.3 Fördelar med solceller 

Solel har en relativt liten negativ miljöpåverkan. För att framställa solcellsmodulerna krävs lite 

energi i förhållande till den energin som man utvinner under panelens totala livslängd samt att 

det finns möjlighet att återvinna panelerna. Solen och dess strålning finns överallt och det är 

fritt från alla kostnader för privatpersoner som sätter upp en solcellsanläggning på villan medan 

kommuner och regioner som (Västra Götalandsregionen till exempel) är tvungna att betala 

solskatt. Solelen lönar sig på lång sikt, den påverkas alltså inte av energi- prisändringar och till 

slut, när solcellsanläggningen är återbetald, är kilowattimmarna i princip helt kostnadsfria 

(svensksolenergi 2015). 

3.5.4 Nackdelar med solceller 

Nackdelar med ett solcellssystem är att investeringskostnaden kan bli hög. Dessutom kan 

solceller endast alstra el under dagtid. En lösning för att kunna ta ut el även när solcellerna inte 

producerar el, kan vara att skaffa ett batterilager vilket levererar elenergi under tiden solcellerna 

inte producerar el. Föroreningar är en stor nackdel för solceller eftersom smuts som lägger sig 

på solpanelen sänker verkningsgraden. De som drabbas extra mycket är solcellsinstallationer 

som finns i starkt förorenade områden och som önskar att skaffa en solcellsanläggning (Gisle 

innovations 2017).   

3.5.5 Solcellernas klimatavtryck  

Man kan direkt konstatera att en solcellsanläggning inte släpper ut märkbara koldioxidhalter 

när anläggningen är fastinstallerad och alstrar el. Utsläppen av växthusgaser sker indirekt vid 

framställning av komponenterna till solcellssystemet. Den absolut största andelen av 

klimatavtrycket kommer ifrån den mängd el som förbrukas vid tillverkningen av solcellerna 

och själva solcellspanelen. Cirka 60 % av den energin som krävs för att tillverka en 

solcellspanel går åt till att framställa rent kisel och resterande 40 % går åt vid produceringen av 

modulerna och cellen. 

Majoriteten av solcellsmoduler produceras idag i Kina där kraftverken drivs mycket på kol 

därmed medräknas emissioner från kolkraftverken i de traditionella livscykelanalyserna 

gällande klimatavtrycket från solcellerna. Detta ger en ofullkomlig bild av potentialen för 

tekniken på grund av att man räknar med växthusgasemissionerna från solcellerna hos de 

energikällor som meningen var att kompensera bort. Solcellspaneler som installeras i Sverige 

är majoriteten inte tillverkade i Kina i och med att ungefär 65 % av kiselproduktionen sker i 

länder som Tyskland, USA och Japan. I dag avger installerade solceller i Sverige troligen under 

20 gram CO2/kWh, jämförelse med det nordiska klimatavtrycket vilket är 60–125 g CO2/kWh 

vilket betyder att införskaffningen av solceller i Sverige bidrar till en minskning av den nordiska 

utsläpp av koldioxid per kWh el (Svensksolenergi 2018).  
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3.5.6 Framtiden för solceller 

Solcellsteknologin utvecklas ständigt både när det gäller kiselbaserade solcellerna och nya typer 

av solpaneler som inte är baserade på kisel. Verkningsgraden på panelerna blir sakta allt högre 

samt att det kommer att finnas färgade paneler med nya former för att förena solpanelens design 

i unika miljöer. De flesta teknikerna är idag i tidiga kommersiella stadier. Det betyder att 

materialkostnaderna är normalt höga när en anläggning ska konstrueras och att än så länge 

används kiselsolcellerna för prismässiga och tekniska anledningar då de har en fastslagen 

livslängd (Save by solar 2018). 

3.5.7 Statligstöd för solceller sedan 2009 tills nu 

Sedan 2009 har staten bidragit med subventioner för installation av solceller. Avsikten med 

subventionerna är att bidra till omställningen av energisystemet samt näringslivsutvecklingen 

inom det energitekniska området. De aktörer som har rätt till att söka stöd är allt från 

privatpersoner, företag och offentliga organisationer. Det finns möjlighet för alla typer av 

nätanslutna solcellssystem eller solel- och solvärmehybridsystem att få bidrag. Som det ser ut i 

dagsläget så kan privatpersoner få upp till 20 % av investeringskostnad betald. För företag är 

den siffran 30 %. Bidraget är så kallad rambegränsat och vilket betyder att stödet kan endast 

erbjudas så länge de avsatta pengarna finns tillgängliga. Sveriges regering föreslog år 2015 att 

ytterligare investera 1,4 miljarder kronor på subventionen för installationen av solceller mellan 

2016 och 2019 (Energiläget 2017).  

3.5.8 Skattesänkningen för användning av egen alstrad el 

1 juli år 2016 befriades solcellsägare från att betala energiskatt för egen förbrukad el på en 

installerad effekt under 255 kW. Men man har fått kritik för detta på grund av att vissa företag 

och andra verksamheter med flertal mindre solcellssystem vars totala effekt överskrider 255 

kW fortfarande får betala energiskatt. Därför har regeringen i maj 2017 beslutat om en utökad 

skattebefrielse för egen alstrad förnybar el. Den 1 juli 2017 sänktes skatten från 29,5 öre/kWh 

till 0,5 öre/kWh för egenanvändare av solcellen med flera mindre anläggningar som totalt blir 

mer än 255 kW (Energiläget 2017). 

3.5.9 Subvention för batterier till lagring av egen alstrad el  

Det finns även bidrag för lagring av egentillverkad el. Systemet skall dock vara nätkopplat och 

anslutet till en förnybar el producerande anläggning som krav. Stödet är upp till 60 % av 

kostnaderna för lagringssystemet men det får maximalt vara 50,000 kronor. Subventionen gäller 

för handlingar som har påbörjats mellan 1 januari 2016 och 31 december år 2019 

(Energiläget 2017). 

3.5.10 Elcertifikat 

Elcertifikat är en ekonomisk subvention för dem som producerar el från förnybara källor så 

som:  

● viss vattenkraft 

● solenergi 

● vindkraft  

● vågenergi 

● geotermisk energi 

● biobränslen enligt förordning (2011:1 480) om elcertifikat  

 

För varje Megawattimme (MWh) förnybar el som alstras ger staten ut ett elcertifikat till 

producenten. Producenten kan sedan välja att sälja elcertifikaten på en öppen marknad, 
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kostnaden fastställs mellan köparen och säljaren. Man får på så sätt en ytterligare inkomst 

utöver den allmänna elförsäljningen.  

Innan en anläggning kan få elcertifikat måste ägaren ansöka om godkännande hos 

Energimyndigheten. Kravet för att bli godkänd är att man producerar elen från några av tidigare 

nämnda förnybara källor och att utmätningen av elproduktionen är per timme.  

Köparna är främst elleverantörer alltså aktörer med så kallad kvotplikt. Dem har krav på att 

köpa en andel elcertifikat gentemot sin elförsäljning eller elkonsumtion, andelen bestäms av 

lagen (2011:1 200) om elcertifikat. Man har gjort så att kvoten ska generera en efterfrågan på 

elcertifikat och den förnybara elen vartenda år fram till år 2020. Sverige och Norge har en 

förenad elcertifikatmarknad sedan år 2012 (Energimyndigheten u.å.).  

3.6 Komponenter som finns i ett solcellssystem  

3.6.1 Växelriktare (anpassad för solcellssystem) 

Växelriktaren (snabbväxlande strömbrytare) hackar upp likströmmen cirka 25 tusen gånger per 

sekund sedan filtreras strömmen och resultatet blir en felfri sinusvåg utan spikar eller 

distorsioner (Hemsol u.å.).  

 

 
Figur 9:En bild på Modifieras sinusvåg från en växelriktare. (Källa: McFayen S. 2014) 

 

Växelriktaren är en av de viktigaste komponenterna i en solcellsanläggning och den har två 

huvuduppgifter. Första uppgiften är att omvandla likström som solceller producerar till 

växelström. Vid denna konvertering innebär alltid med effektförluster, ju mindre förluster 

växelriktaren har desto mer el kan solcellssystemet alstra.  

 

Den andra uppgiften för växelriktaren är att optimalt belasta solcellsenheterna så att maximalt 

möjliga effekt utvinns ur dessa vid en given vid solinstrålning. Har man dålig kvalité på 

växelriktaren eller om man har fel dimensionerad växelriktare så kommer solcellsmodulerna att 

fungera sämre och samtidigt få ut dålig el kvalité vilket kan skada andra apparater 

(Energimyndigheten 2015). 

 

Det finns också en så kallad Mikroväxelriktare som är relativ ny teknik. Den monteras på varje 

enskild solcellspanel detta ger fördelen att solcellssystemet kan hantera smuts och eventuell 

skuggning då varje solcellspanel blir en enskild produktionsenhet. Nackdelen med denna 

växelriktare är att kostnaden är hög samt att risken för elektroniska fel är stor (Svenska 

solcellsproffsen AB 2017). 

Det blir också fler anslutningar som är oskyddade där man har solcellsanläggningen 

(Energimyndigheten 2015). 
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Enligt ett test av Energimyndigheten så var det 7 ut av 9 provade växelriktare som fick 

strömstörningar under 10 % och ju mindre procentstörning desto bättre elkvalité får man ut av 

systemet. Energimyndighetens erfarenhet säger att strömstörningar under 20 % är helt 

acceptabelt. Verkningsgraden på växelriktare med och utan driftoptimerare testades också på 

tre olika spänningsnivåer. Flera driftoptimerare gör så att man kan reglera olika grupper av 

solcellsenheter oberoende av varandra. Till exempel om sektioner av solcellsanläggningen är 

utanför solinstrålningen eller om enheterna är installerade på olika kompassriktning vilken leder 

till att verkningsgraden blir högre. Det visade sig att verkningsgraden blev mellan (93–95 %) 

vilket är lite lägre än vad tillverkarna uppgav vilket var mellan 95–98 %. Generellt så presterar 

alla på en helt godkänd nivå (Energimyndigheten 2015). 

3.6.2 Regulator  

En viktig del i ett solcellssystem är laddningsregulatorn. Den har som arbetsuppgift att förhindra 

skador såsom över- eller urladdning på batteriet och även att reglera batteriladdningen. 

Regulatorn ska ha lika hög spänning och ström som solcellerna, på grund av den begränsande 

mottagarkapaciteten på spänning och ström som regulatorn har (Olofsson, H & Behnam, Z. 

2015). 

 

Regulator består av två olika tekniker: 

 

I. MPPT- Teknik 

Det står för Maximum Power Point Tracker. Tekniken används för att ta bort 

spänningsförluster mellan batteriet och solpanelen. Med hjälp av en MPPT-

laddningsregulator blir effektökningen upp till 35 %. Fördelen med att använda en 

MPPT- regulator är att till exempel under vintertiden ger solpanelerna en högre 

spänning som medför stora förluster. Ett annat exempel är under sommartiden då 

spänningen kan sjunka för mycket vilket leder till att batteriet inte laddas. Nackdelen 

med en MPPT- laddningsregulator är att den är dyrare än PWM regulator (24volt u.å.). 

 

II. PWM – Teknik 

Förkortningen står för Pulse Width Modulation. Regulators uppgift är att skicka korta 

laddpulser till batteriet (24volt u.å.).  

En PWM – regulator skyddar batteriet från överladdning samt djupurladdning. En 

PWM-regulator kan ladda två batterier samtidigt (solexperten 2018). 

Nackdelen med laddningsregulator är att den ska passa spänningen i batteribanken vid 

dimensionering av ett system (Kraftenergi u.å.). 

 

3.6.3 Säkring 

Säkringar är till för att förebygga överbelastning i elektriska system. En så kallad överbelastning 

skapas genom att en för hög ström leds genom kabeln på grund av en kortslutning till exempel. 

En överbelastning till ett elektriskt system kan leda till överhettningar och som i sin tur kan 

medföra brand.  

Det finns uppsjö av olika säkringar idag, men den traditionella säkringen innehåller en tunn tråd 

vilken leder all ström. Säkringen klarar den ström som säkringen är avsedd för men så fort 

strömmen ökar därutöver smälter tråden och strömtillförseln bryts (Wikipedia 2018).  

Det som inverkar på dimensionen för säkringen man ska använda är  

 Energiförbrukningen: Hög elkonsumtion kräver större huvudsäkring. 
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 Stora apparater som bastu, elpanna och stora elektriska motorer kräver större säkring.  

 Momentaneffekten (maximalt effektuttag).   

 Om man förbrukar mycket energi under en kort period eller säsongsvis behövs en 

större huvudsäkring. 

Vill man byta huvudsäkring så krävs det att man anlitar en auktoriserad elinstallatör. 

(Vattenfall u.å.). 

3.7 Kabel 

3.7.1 Kabelns konstruktion  

Kabels konstruktion består av ett antal skick av olika material. Kabeln är uppbyggd av 

strömledandematerial, isolering, yttre- och inreledande skikt, skärm, mantel och 

ståltrådarmering (Nkt cables AB 2015).  

3.7.1.1 Ledare  

Ledaren kan vanligtvis bestå av aluminium eller koppar. Ledarens form kan vara sektor- eller 

rundformad och ledaren kan vara utformad beroende på flexibilitetskrav och vara en- eller 

mångtrådig. Metaller med hög renhetsgrad används i ledaren.  

Koppar används som både skärm och ledare, den har god ledningsförmåga och är lätt att ansluta 

samt att den har hög draghållfastighet. Med hjälp av elektrolytisk metod framställs koppar som 

resulterar med 99,9 % renhetsgrad.  

Aluminium används oftast som ledare i kablar när ledaren har en area på större än eller lika 

med 50mm2. Aluminium har cirka 61 % ledningsförmåga i förhållande till koppars 

ledningsförmåga, men enbart 30 % av koppars densitet. På samma sätt som koppar, framställs 

aluminium genom en ”elektrolytisk process” som ger 99,5 % renhetsgrad (Nkt cables AB 

2015). Koppar har priset 5 711 euro per ton (16 mars 2016) vilket är mer än det dubbla priset 

jämfört med aluminium vilket kostar 2 431 euro per ton. Den stora prisskillnaden beror på att 

koppar är mindre tillgängligt än aluminium. Råvarumarknadens volatilitet påverkar också det 

aktuella priset ytterligare. Den reducerade ledningsförmågan hos en aluminiumledare kräver att 

kabeldiametern blir grövre gentemot koppar, cirka 1/3 grövre än kopparkabelns diameter 

(Helukabel 2018).   

3.7.1.2 Isoleringsmaterial  

Vid kabelisolering används idag plast och gummi men tidigare användes impregnerat papper. 

PE, PEX och PVC är de vanligaste plasterna som används i kabelisoleringen. PEX-isolering 

används vid höga spänningar och för märkspänning 1 KV. Där PE- eller PVC-baserat 

isoleringsmaterial tillämpas för kablar med en märkspänning <1 KV (Nkt cables AB 2015). 

PE delas in i olika sorter, oftast efter densitet. Där hårdheten är en egenskap som varieras av 

densiteten. PEs brandresistans är dåligt, den har hög elektrisk isolationsförmåga och har goda 

mekaniska egenskaper (Nkt cables AB 2015).  

 

PEX är en förkortning för ett plastmaterial där långa molekylkedjor förbinds med varandra via 

kiselatomer eller kolatomer. Detta gör att den förbättrar materialets mekaniska och termiska 

egenskaper. Mekanisk hållfastheten och materialets temperaturkänslighet förbättras genom 

ökning av tvärbindningen. Relativt har PEX- isolering ett antal fler fördelar än PE-isolering 

(Nkt cables AB 2015). 

 

 Bättre krypströmshållfastighet. 



 

 

 

- 16 - 

 Hög kemikalieresistans. 

 Hög nötningshållfastighet. 

 Hög värmeresistans med bibehållen goda lågtemperaturegenskaper.  

 Bredare intervall för användningstemperatur, -40°C till +90°C.  

 

PVC är en av den vanligaste termoplasten som kan användas inom ett brett temperaturintervall, 

beroende på inbladningen av termoplast och olika mjukgörare. Materialet förlorar sin 

flexibilitet och mjukgöraren avdunstar långsamt vid en ledartemperatur över 100 grader. Den 

höga permeabiliteten i PVC- materialen medför att förlusterna ökar vid högre spänningar och 

används därför inom 1KV-området. Egenskaper som kännetecknar PVC är att den har god 

motståndskraft mot lösningsmedel och mot de flesta kemikalier.  (Nkt cables AB 2015). 

Kategorin halogenfria kablar är mycket säkrare än de vanliga PVC kablarna. Att använda sig 

av halogenfria kablar skapar möjlighet att rädda liv och spara pengar. Till exempel vid en brand 

kan skillnaden mellan en icke halogenfri kabel och en halogen fri vara väldigt stor. Halogenfria 

kablar minskar så kallade den svarta rökbildningen om en brand skulle ske, det ger fördelen att 

utrymningen ur en lokal går snabbare på grund av att man får bättre sikt och mindre giftig 

rökspridning. Vid en brand slipper man också de skadliga syror som PVC avger, dessa syror tar 

hårt på elektronik, maskiner och inventarier (Nexans 2018). Det blir endast ett vitt pulver på 

ytorna som inte kommer åt och skadar maskiner och elektronik etc. (Voltimum 2013). Därmed 

undviker man långa produktionsavbrott med stora ekonomiska förluster som en konsekvens 

(Nexans 2018).  

En halogenfri kabel är något dyrare i inköp och lönar sig på många olika sätt speciellt om en 

olycka skulle inträffa. I dag är det oftast som regel att installera halogenfria kablar när det ska 

byggas nytt, särskild i miljöer där det vistats många människor så som sjukhus, tunnelbanor, 

biografer, flygplatser och skolor o.s.v.(Voltimum 2013).   

3.7.1.3 Ledande skikt 

Det ledande skiktet används för är att jämna ut ytan mellan isolering och skärm respektive 

isolering och ledaren så att inga luftblåsor uppstår. Ledande skikt används enbart i kablar för 

spänningar över 3 kV. Anledningen är att förhindra glimning mellan isolering och skärm eller 

ledare. En viktig roll hos ett ledande skikt är att erhålla en hög renhet (Nkt cables AB 2015).   

3.7.1.4 Manteln 

Manteln är kabelns yttre hölje som skyddar mot kemisk och mekanisk påverkan. Ett vanligt 

mantelmaterial är PE, PVC, gummi och HFFR (Nkt cables AB 2015). 

3.7.1.5 Utfyllnad och bandning 

Utfyllnad eller bandning är ett sätt att få ett runt tvärsnitt för kabeln vid tillverkning. Detta 

skapar underlag för mantel och skärm. Användningen av utfyllnad kan ersättas istället med 

band. Utfyllnaden läggs på vid tillverkning av flerledarkabel innan kablas ledningsparterna 

vrids samman. Utfyllnaden kan även bestå av strängar som är ihop kopplad med ledaren.  

PVC- eller polyesterfolie är de vanligaste bandmaterial som binds runt lederna, där 

materialfolie fungerar som skärm och tvärvattenskydd (Nkt cables AB 2015). 
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3.7.1.6 Skärm och den koncentriska ledaren 

Den koncentriska ledaren och skärmen kan utgöras av koppartrådar, aluminiumband, vävda 

band och aluminiumtrådar. Skärmen ingår i högspänningskabeln och har en annan funktion än 

den koncentriska ledaren i lågspänningskabeln.  

För att skydda kabeln mot elektriska störningar och skapa ett personskydd används en så kallad 

styrkabel. Där kraftkabel ska vara personskydd och PE- eller PEN-ledare fungerar som ett 

skydd för 1 kV-kabel (Nkt cables AB 2015). 

3.7.2 Kabelbeteckningar 

Bokstavs- och sifferkombinationer används för att avskilja mellan de olika kablarnas 

användningsområde och konstruktioner. I den svenska standarden betecknas kraft- och 

installationstalet genom två olika system:  

 

 SS 424 17 02: Det gemensamma europeiska systemet (CENELEC). 

 SS 424 17 01: Svensk standard. 

 SS 424 24 11: För värmekablar. 

 

Det svenska beteckningssystem SS 424 17 01 består av 2–5 bokstäver. Detta är uppbyggt 

enligt (tabell 1) nedan: (Nkt cables AB 2015). 

 

Bokstav Beskrivning 

1:a Ledare 

2:a Isolering 

3:a Mantel eller annan konstruktionsdetalj  

4:a Konstruktionsdetalj eller användning 

5:a Konstruktionsdetalj eller användning  
Tabell 1:Beteckningssystem uppbyggnad enligt den svenska standarden (Nkt cables AB 2015d) 

3.8 Strömförsörjning 

3.8.1 Avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) 

En så kallad UPS (Uninterruptable Power Supply) används vid strömavbrott för att 

anläggningen inte ska bli strömlös och används i anläggningar vilka är särskilt känsliga för 

strömavbrott som exempelvis processindustrier och sjukhus (Axel, Lidström & Öhlen 2016). 

UPS-maskinen levererar el till förbrukaren med hög kvalitet och driftsäkerhet. Den placeras 

mellan elförbrukaren (till exempel datorer och servrar) och den vanliga kraftmatningen 

(vägguttaget) (Eaton Corporation 2010). 

 
Avbrottsfri kraft (UPS) kopplas vanligtvis ihop med datoranläggningar på grund av det låga 

effektbehovet. Tekniken fungerar genom att huvudnätet förser UPS-aggregatet med växelström 

och i aggregatet likriktas växelströmmen för att underhållsladd batteripaketet i anläggningen.   

Därefter växelriktas likspänningen från batteriet för att få ut en sinusformad spänning med 

samma spänning och frekvens som det centrala nätet. Växelströmmen som erhålls ansluts till 

förbrukare som inte drabbas av strömavbrott (Axel, Lidström & Öhlen 2016).  

Fördelen med att ha en UPS i allmänhet är att den skyddar IT-utrustning och andra elektriska 

apparater, och även förhindrar skador som överspänning och underspänning på maskinvaror. 

UPS förhindrar driftstopp, dataförluster vid ett strömavbrott och den täcker tiden som krävs för 

en reservkraftsgenerator att starta upp (Eaton Corporation 2010).    
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Figur 10: Ett grundläggande schema över ett UPS-aggregat (källa: Axel, Lidström & Öhlen 2016). 

3.8.2 Reservkraftaggregat 

Reservkraftaggregat tar över driften i anläggningen vid strömavbrott. Vid större effektbehov 

används reservkraftaggregat i anläggningar. Roterande omformare (synkrongenerator) och 

statisk omriktning är två olika konstruktionsprinciper av reservkraftaggregat.  

 

Roterande omformare (synkrongenerator) är en variant av reservkraftanläggning där 

dieselmotor används ofta, som genom en axelkoppling driver en synkrongeneratorn. Parallellt 

inkopplat förekommer normalt mellan flera reservkrafter. Nackdelen med att ha en dieselmotor 

är att den har en ganska lång starttid. 

Strömförsörjningen är indelad i oprioriterade och prioriterade grupper i större anläggningar 

(Axel, Lidström & Öhlen 2016). 

 

 
Figur 11: Ett vanligt schema över hur ett modernt reservkraftsystem kan vara uppbyggt (källa: Axel, Lidström & Öhlen 

2016). 

3.8.3 Batterier 

Batteri består av två elektroder, anoden som är negativt laddad och den positivt laddade 

katoden. Ett elektiskt ledande material som finns i battericellen heter elektrolyt, vilket består av 

en blandning av salter eller syror. För att förhindra kortslutning mellan de två elektroderna finns 



 

 

 

- 19 - 

ett membran. Omvandlingen från kemisk energi och elektrisk energi sker i ett batteri mellan två 

oberoende reaktioner, en reduktions - och en oxidationsreaktion och gemensamt bildas en 

redoxreaktion. Vid anoden sker en oxidtiondreaktion när de elektroniska cellerna laddas ur 

vilket frigör elektroner som sedan strömmar igenom en utvändig belastning som sedan förenas 

om med katoden med hjälp av reduktionsreaktionen.  

Elektronerna går i motsatt riktning med hjälp av en extern spänningkälla, när batteriet 

(elektrokemiska cellen) ska laddas vilket gör att den elektriska energin omvandlas till kemisk 

energi ingen.   

Den mängd elektrisk energi som kan lagras i ett batteri är alltså batterikapaciteten som 

angivits och mäts i antal wattimmar (Wh) eller amperetimmar (Ah). Livslängden på ett batteri 

kan mätas med två olika metoder Calendar life och Cycle life.  

 Calendar life: Är de antalet år som batteriet i funktion.  

 Cycle life: är mängd av urladdnings- och laddningscykler som batteriet kan framföra. 

Temperatur, urladdningsdjup samt upp- och urladdningshastighet är faktorer som påverkar 

livslängden för ett batteri (Wennberg 2017). 

4. RESULTAT OCH DIMENSIONERING   

För att nyttja den solstrålning som träffar Sjukhuset i Borås installeras solceller på byggnadens 

tak. Målet med anläggningen är att gynna Västfastigheters energimål vilket således är att 

halvera sin specifika köpta energi till år 2030 jämfört med värden från år 1995. Vid möte med 

uppdragivaren Per Värmsjö (Teknik chef) och handledaren Johannes Edvinsson (Teknisk 

förvaltare) så konstaterades det att endast 80 % av totala takarean på Byggnad 14 (se bilaga 3) 

är användbar i med att det fanns diverse hinder för solcellspanelerna.  

  

Solcellsanläggningens produktion kommer sedan att jämföras i två olika fall (Fall 1 och Fall 

2). I slutsatsen kan man sedan konstatera om vilket fall är mest tekniskt lämpligt och vilket som 

är ekonomiskt lönsamt för Västfastigheter och Södra Älvsborgs Sjukhus. 

4.1 Faktorer som styr dimensioneringen för båda fallen 

När takarean är begränsad och taket är horisontellt så tillämpar man en lutning på 15 grader 

från horisontalplanet riktat mot söder, för att uppnå en optimal elproduktion med en god 

ekonomisk lönsamhet. En större lutning kräver större area mellan strängarna vilket betyder att 

man får färre paneler på samma area. 15 graders lutning är en standardvinkel från leverantörer, 

vilket innebär att inget extra arbete och kostnader krävs för att få större lutning. Större lutning 

ger mer komplicerade konstruktioner och anläggningen blir dyrare enligt Blandin2.    

 

Solinstrålningen är en stor faktor som avgör hur mycket el som kommer att produceras av 

anläggningen per år. Göteborg valdes som närmsta ort i och med att Borås inte hade en 

mätstation från Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Instituts (SMHI). Det skiljer inte 

mycket mellan Göteborg och Borås när det gäller solinstrålningen (SMHI 2018). 

Sammanställningen över globalinstrålningen för Göteborg ser man i tabell 2 nedan. 

 

                                                 
2 Olle Blandin Projektutvecklare på Energi Engagemang Sverige AB telefonsamtal 25 september 2018 
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Tabell 2:Sammansättningen av globalinstrålningen för Göteborg år 2017 (kWh/kvm) 

 
 

4.1.1 Fall 1 Dimensionering av solcellssystemet på tak 

Fall 1 går ut på att ta reda på hur mycket elenergi (kWh) per år taket på byggnad 14 är kapabel 

att generera.    

 

Takytan på byggnad 14 är totalt 1 495 kvm enligt Västfastigheter. Efter diverse 

ventilationsaggregat och andra föremål som står i vägen så uppskattas att den möjliga arean är 

80 % av total takarea, vilket således blir 1 196 kvm. Byggnad 14 har 10 våningar med 8 våningar 

över mark där varje våning är cirka 5 meter hög vilket motsvarar att den totala höjden blir 

ungefär 50 meter.     

Borås solkarta visar att taket på byggnad 14 har en bra solplacering och god inkommande 

solinstrålning (se bilaga 1).  

 

Enligt Norden solars AB sortiment så ligger en vanlig solpanel på 1,623 kvm. Fabrikat och 

paneleffekten samt växelriktarfabrikat valdes efter Skaraborgs sjukhus takbundna 

solcellsanläggning därför att anläggningen visar en hög och stabil elleverans sedan den togs i 

drift januari 2015. Valet av solcellspanel och växelriktare blev således: 

 

 Luxor 270 W Eco full black Monocrystalline module (se bilaga 2) 

 Fronius Eco 27.0-3-S 27 kW (se bilaga 5) 

 

20 stycken solcellsmoduler sitter seriekopplade i en så kallad sträng, vilket ger en toppeffekt på 

5,4 kW per sträng. För att få fram största möjliga antal paneler på den angivna takytan (1196 

kvm) divideras den med panelens area på 1.63 kvm vilket ger att max möjliga antal paneler blir 

736 stycken.  

 

Vid installation av solpanelerna ska skuggning alltid undvikas. Skuggningen resulterar att 

effektiviteten minskar hos panelerna även på de oskuggade panelerna. God kylning och 

ventilering av solcellspanelerna är viktigt, verkningsgraden och effektiviteten minskar när 

panelen blir varm. Att kunna utföra kontroller, service och eventuell rengöring av panelerna på 

Månad KWh/m^2

Januari 12,4

Februari 24,9

Mars 60,5

April 123,3

Maj 163,3

juni 162,6

juli 173

Augusti 120,1

September 69,4

Oktober 39,8

November 16,9

December 6,5

Summa 972,7

Globalinstrålning för Göteborg
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ett enkelt och smidigt sätt är också viktigt. Därför skall avståndet mellan panelsträngarna vara 

ett par decimeter ifrån varandra (Electrotec Energy b).  

I beräkningen antas avståndet mellan strängarna ska vara 1 meter (0,992 meter) vilket ger att 

arean mellan två strängar är lika stor som strängens area. På grund av detta halveras maximalt 

antal paneler och antalet hamnar på 367,6 stycken. Men för att underlätta beräkningarna och 

dimensioneringen av växelriktare så avrundas antalet solpaneler till 360 stycken med den totala 

arean på 598 kvm vilket är lämpligt för taket. Totalt antal strängar blir således 18 stycken.  

 

Anläggningens toppeffekt blir 97 kW. Dock är det nästan omöjligt att uppnå denna effekt i 

verkligheten. Enligt (tabell 2) blir den totala globalinstrålningen för alla månader för 2017 till 

973 kWh/m2 viket betyder att totala elproduktionen från anläggningens totala area är 582 

MWh/år när systemförluster och verkningsgraden inte är inräknad.  

Enligt (bilaga 2) så är verkningsgraden för (Luxor 270 W Eco full black Monocrystalline 

module) är 17 % vilket betyder att endast 17 % av den totala elenergin blir nyttig. 17 % av 582 

kWh/år är 97 MWh/år exklusive systemförluster.  

 

I systemförluster ingår förluster i växelriktaren och förluster i kabeln. Systemförlusten antogs 

till att var på 12 % enligt (Svensksolenergi 2011). Detta ger att den slutliga nyttiga 

elproduktionen från anläggningen således blir 88 % motsvarande 85 MWh/år.  

 

Växelriktare av en tysk tillverkare Fronius Eco 27.0-3-S på 27 kW 3-fas valdes (se bilaga 5). 

Eftersom effekten för 5 strängar blir 27,07 kW i med att effekten för en sträng är 5,41 kW. 

Totalt krävs 4 växelriktare för att täcka alla 18 strängar i grupp av 5 strängar per växelriktare 

och total strömmen som lämnar växelriktaren blir beräknad till cirka 41 A.         

4.1.1.1 Beräkning med hjälp av PVgis för fall 1 

PVgis är ett online program som tar hänsyn till plats, lutningen av solpanelerna, väderstreck, 

om systemet är takbundet eller markbundet. Programmet tar även hänsyn till system- och 

reflektion förluster, panelverkningsgrad, samt temperatur/låg instrålningsförluster.  

Programmet utför verkliga beräkningar för förväntade elproduktionen och anger data för året 

och månad. Enligt PVgis blir den totala korrekta elproduktionen på 81,9 MWh/år för en total 

panelernas area på 598 kvm. I (bilaga 4) redovisas resultatet från PVgis. Månadsproduktionen 

från PVgis redovisas i ett stapeldiagram tillsammans med byggnads 14 elkonsumtion (se figur 

12).  

 
Tabell 3: Jämförelse mellan solcellernas elproduktion (PVgis resultat) och Byggnads 14 elkonsumtion 

 

Månad elproduktion elkomsumtion

 [KWh] B14 [KWh]

Januari 1690 109067

Februari 3070 98140

Mars 7730 111782

April 10400 101104

Maj 12000 102574

juni 12200 100702

juli 11400 105496

Augusti 9500 104177

September 7090 103844

Oktober 4020 103114

November 1800 107669

December 1010 104274

år 81910 1251943
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Figur 12: Jämförelse mellan solcellernas elproduktion (PVgis resultat) och Byggnads 14 elkonsumtion  

 4.1.1.2 Kabel och säkringar   

Kabeln mellan strängarna till växelriktaren levereras färdig från leverantören så i detta projekt 

behöver inte denna kabel dimensioneras. 

 

Strömmen i kabeln mellan växelriktaren och AC-centralen (se figur 13) är 41 A som det tidigare 

beräknades. Kablarna ska förläggas på en kabelränna tillsammans med andra kablar (enligt 

Västfastigheter är det 6 stycken andra kablar). Ett viktigt krav från Sjukhuset och 

Västfastigheter är att kablarna ska vara halogenfria vilket leder till att PEX-isolering passar bäst 

i detta fall. Vid dimensioneringen används boken SEK Svensk elstandard (2017). 

 

Säkringen för strömmen 41 A dimensioneras efter en termisk belastning för säkringen som har 

märkströmmen strax över belastningsströmmen alltså 44 A som närliggande värde. Enligt tabell 

433:2 på sidan 132 (se bilaga 7) så blir säkringens märkström på 50 A och minsta 

belastningsförmågan för ledaren 55 A (SEK Svensk elstandard 2017). Denna säkring sitter 

precis efter växelriktaren.  

Omräkningsfaktor avlästes till 0,79 för 6 antal kablar på en ränna. Minsta belastningsförmågan 

55 A multipliceras med faktorn vilket ger en ny dimensioneringsström på cirka 44 A. Eftersom 

44 A inte finns i tabell 52B.12 på sidan 283 från (SEK Svensk elstandard 2017) så valdes en 

ström på 54 A vilket gav en nominell tvärsnittsarea hos ledaren på 6 mm2 (PEX-isolerad kabel). 

Se tabell 4 för alla anvisningar från boken. Men eftersom den minsta belastningsförmågan hos 

säkringen är 55 A så väljs en kabeldimension på 10 mm2 koppar PEX-isolerad ledare som klarar 

75 A (SEK Svensk elstandard 2017). 
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Tabell 4: Sammanställning om elinstallations hänvisningar från SEK Svensk elstandard (2017). 

 
 

Spänningsfallet över denna kabel (10 mm2) ges av nedanstående (formel 1) (Seeocean 2018). 

Värdet för resistiviteten är hämtat från (Alphonce och Pilström 2012). Värden som används i 

formeln avläses i (tabell 5):  

 

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 (𝑉) =
𝜌∗𝐿∗𝐼

𝐴
  (formel 1) 

 

𝐿 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 (m)  

𝐼 = 𝑆𝑡𝑟ö𝑚 (𝐴)  

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

𝜌 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 (
Ω𝑚𝑚2

𝑚
) 

 
Tabell 5: Sammanställnings värden för kabel 10 mm2 spänningsfall 

 
 

Strömmen som går ifrån AC-centralen och vidare till ställverket (se figur 13) beräknades 

tidigare till 164 A. Huvudsäkringen för denna ström dimensioneras således på samma sätt som 

den tidigare nämnda säkringen. En märkström på 164 A skall ha en huvudsäkring med 

märkströmmen 200 A (se bilaga 7) och en minsta belastningsförmåga hos ledaren på 221 A 

enligt (SEK Svensk elstandard 2017). Denna huvudsäkring sitter direkt efter AC-centralen.   

  

 

Dimensionen på kabeln från AC-centralen vidare till ställverket dimensioneras på samma 

förläggningsätt som den tidigare kabeln men med strömmen 164 A. Omräkningsfaktorn 0,79 

ger en ny ström på cirka 175 A, (som fås genom att multiplicera omräkningsfaktorn med 

säkringens minsta belastningsförmåga). Med en ström på 175 A erhålls en nominell 

tvärsnittsarea hos ledaren på 70 mm2 aluminium PEX-isolerad kabel. Se tabell 6 för alla 

anvisningar från boken. Men eftersom minsta belastningsströmmen förmåga för säkringen är 

221 A så tas en kabeldimension på 120 mm2 aluminium PEX-isolerad ledare som klarar  

263 A (SEK Svensk elstandard 2017).   

steg Typnummer förlängsättet och övrigt information tabel sidnummer

1 samband mellan säkringens märkström och ledarens belastningsförmåga 433.2 132

2 34 Mantlade en eller fleraledarkabel på stege (E eller F) 52A.3 261

3 - Flerleder kabel fritt i luften (E) PEX, koppar, 3 parter 52B.1 272

4 - omräkningsfaktor för anhoppning, gå till tabel 52B.20 292

5 - Steg förläggning, Klamring etc (ANM 3) 6 antal kablar och en ränna 52B.20 292

6 - tre belastade ledare förläggning E 52B.12 283

7 - läser av area för ledare på 10mm^2 vid 54A, 3 ledare, förläggssätt E 52B.12 283

för 10 mm^2 koppar

Resistiviteten ρ 0,018 Ωmm^2/m

L=längden 100 m

A= arean 10 mm^2

Huvudspänning 636,2 V

I = Ström 41 A

Resistan R 0,18 Ω

späningsfall i [V] 7,38 V

späningsfall i [%] 1%
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Tabell 6: Sammanställning om elinstallations hänvisningar från SEK Svensk elstandard (2017). 

 
 

En övergripande schematisk bild på hela solcellsanläggningen uppbyggnad finns i figur 13.  

 

Med hjälp av parametrarna i tabell 7 kan spänningsfallet beräknas för kabeln (120 mm2) som 

fås genom (formel 2) (Seeocean 2018). Värden för resistiviteten är tagna från (Alphonce och 

Pilström 2012).  

 

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 (𝑉) =
𝜌∗𝐿∗𝐼

𝐴
  (formel 2) 

 

𝐿 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 (m)  

𝐼 = 𝑆𝑡𝑟ö𝑚 (𝐴)  

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

𝜌 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 (
Ω𝑚𝑚2

𝑚
) 

 
Tabell 7: Sammanställning parametrarna för spänningsfallsberäkning för kabel 120 mm2  

för 120 mm^2            
aluminium   

Resistiviteten ρ  0,028 Ωmm^2/m 

L=längden 100 m 

A= arean 120 mm^2 

Huvudspänning 400 V 

I = Ström 164 A 

Resistan R 0,02 Ωm 

Späningsfall  i [V] 3,83 V 

späningsfall ∆u i % 1% per 100m 
 

 

 

steg Typnummer förlängsättet och övrigt information tabel sidnummer

1 samband mellan säkringens märkström och ledarens belastningsförmåga 433.2 132

2 34 Mantlade en eller fleraledarkabel på stege (E eller F) 52A.3 261

3 - Flerleder kabel fritt i luften (E) PEX, Aluminium (52B.13), 3 parter 52B.1 272

4 - omräkningsfaktor för anhoppning, gå till tabel 52B.20 292

5 - Steg förläggning, Klamring etc (ANM 3) 6 antal kablar och en ränna 52B.20 292

6 - tre belastade ledare förläggning E 52B.13 284

7 - läser av area för ledare på 120mm^2 vid 263A, 3 ledare, förläggssätt E 52B.13 284
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Figur 13: En schematisk bild över en solcellsanläggning med växelriktare (källa: https://aleel.se/elhandel/ale-sol-el/) 

4.1.2 Fall 2  

Den beräknade elproduktionen från fall 1 tillämpas i fall 2. Fall 2 gick ut från början på att 

använda solcellsproduktionen för att ladda batteriet i UPS-anläggningen och därmed utesluta 

förluster från växelriktarna. Detta hade Västfastigheter främst som uppdrag att undersöka.   

 

Själva funktionen med en UPS-anläggning är att batterierna alltid ska vara laddade för att de 

ska kunna träda in i händelse av ett strömavbrott. Statistiken säger att det sker endast ett 

strömavbrott per år på Borås lasarett, därför står batteripaketet i UPS-anläggningen i byggnad 

14 fulladdat dygnet runt nästan alla dagar på året.  

 

Det innebär att varje månad blir det elöverskott som inte går att ta vara på. Det visade sig att 

det var främst de tekniska begränsningar i UPS-utrustningen samt själva solcellsanläggningen 

som gör att överskotten inte kan nyttjas eftersom att det inte fanns möjlighet att koppla 

solcellsproduktionen genom likspänningssidan hos UPS-utrustningen.  

 

Som kompletterande uppgift gjordes en utredning om hur stor effektförlust UPS-maskinerna i 

byggnad 14 (se bilaga 6) har och hur stor andel av dessa effektförluster som 

solcellsanläggningen kan täcka. Detta gjordes för att fall 2 inte skulle bli för kortfattat.  

 

Mätningar på den ingående momentana effekten i UPS-anläggningen i Byggnad 14 uppgick till 

cirka 35 kW och den utgående nyttiga effekten till 30 kW, vilket ger en förlusteffekt på totalt 5 

kW från UPS-anläggningen. Månadsvis blir den utgående energin alltså 21 600 kWh och 
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förlusten blir således 3 600 kWh för varje månad konstant då dygnsvariationen inte är lika stor 

på UPS-nätet som övriga elförbrukningen. 

Figur 14 skapades med hjälp av tabell 8. I Figur 14 redovisas hur mycket solcellsanläggningen 

täcker av den totala andelen energi som levereras av UPS-anläggningen per månad tillsammans 

med förlusten för varje månad.  

 

 
Tabell 8: Jämförelse mellan solcellernas elproduktion (PVgis resultat) och Byggnads 14 utgående energi från UPS- 

anläggningen 

Månad KWh  
B14 (UPS) 
[KWh]  

Januari 1660 21 600 

Februari 3010 21 600 

Mars 7600 21 600 

April 10 200 21 600 

Maj 11 800 21 600 

juni 11 900 21 600 

juli 11 200 21 600 

Augusti 9340 21 600 

September 6970 21 600 

Oktober 3950 21 600 

November 1770 21 600 

December 988 21 600 

Summan 80 388 259 200 
 

 

 
Figur 14: Jämförelse mellan solcellernas elproduktion (PVgis resultat) och Byggnads 14 utgående energi från UPS- 

anläggningen samt dess förlust konstant över månaderna (grön stapel) 

4.1.3 Ekonomisk lönsamhet för solcellsanläggningen 

Medel investeringspriset för anläggningen exklusive moms blev cirka 12 000 kr per kW 

(toppeffekt). Investeringskostnaden för anläggningen med toppeffekten 97 kW blir i stora drag 

1 166 400 kronor exklusive moms. Staten ger ett även ett stöd för installation av solceller, stödet 
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ligger idag på 30 % av den totala investeringskostnaden. Det ger att totala 

investeringskostnaden blir 816 480 kr (Solar Region 2018).  

Enligt Västfastigheter så är elpriset för Borås lasarett 816 kr/MWh år 2019 vilket betyder att 

solcellsanläggningen ger en besparing på totalt 65 622 kronor per år i och med att den beräknas 

producera cirka 80 MWh årligen.  

För att räkna fram återbetalningstiden (Pay off time), divideras totala investeringskostnaden 

med besparingen då får man en återbetalningstid på cirka 12,5 år.  

 

Den ekonomiska livslängden för anläggningen beräknas till mellan 25 och 30 år 3. 

Solcellsanläggningen blir lönsam enligt pay off metoden som säger att återbetalningstiden ska 

vara lägre än den ekonomiska livslängden (expowera 2018). Efter återbetalningstiden är energin 

nästan helt kostnadsfri, frånsett underhållskostnader enligt Norden Solar 4. I tabell 9 är alla 

värden samlade som används i lönsamhetskalkylen.   

 
Tabell 9: Församlade värde från lönsamhetskalkylen 

 

  

                                                 
3 Bengt Stridh (Bengt villablogg) på Svensk solenergi telefonsamtal 10 oktober 2018 
4 Kundservice på Norden Solar.se telefonsamtal 17 oktober 2018 
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5. DISKUSSION  
 

En satsning på solceller skulle innebära att den inköpta energin till Västfastigheters fastigheter 

skulle minska och man skulle få bättre förutsättningar att nå halveringsmålet. Just 

elförbrukningen är svårare att uppnå för Västfastigheter eftersom användningen av elkrävande 

vårdutrustning snarare ökar än minskar och då är egen elproduktion ett sätt för Västfastigheter 

att kompensera elförbrukningen och därmed minska den inköpta energin. 

 

För att detta projekt inte skulle bli för omfattande har diverse avgränsningar introducerats. Vid 

dimensioneringen av solcellsanläggningen fanns det svårigheter att beräkna den verkliga 

förväntade årsproduktionen, därför användes beräkningsprogrammet PVgis och dess värden 

användes sedan i som grund vid beräkningarna. Vid beräkningar i Execl utan PVgis användes 

mätstationen i Göteborg för att få globalinstrålningen, då SMHI inte har någon mätstation i 

Borås, vilket kan påverka resultaten till viss del. Brist på litteratur avseende beräkningen av 

panelens lutning, väderstreck samt reflektions/temperaturförluster gjorde att den förväntade 

energiproduktionen för anläggningen inte kunde fastställas full ut.  

 

Vid kabeldimensioneringen där den totala längden på kablarna endast uppskattades, kan leda 

till att det procentuella spänningsfallet kan blir något högre eller lägre än vad som angivits i 

rapporten. Det betyder att effektförlusten i kablarna kan bli något högre (eller lägre) i slutändan. 

Värden på spänningsfallet för båda kablarna ligger likväl inom god marginal (alltså inom  10 

%).   

Eftersom det i byggnad 14 bedrivs en medicinsk verksamhet, är det ett krav att endast installera 

halogenfria kablar på grund av de risker som uppstår med icke halogen fria kablar. Detta 

begränsade urval av kabeltyper till endast PEX isolerade kablar.     

 

I figur 14 antogs förlusten och utgående energi från UPS-anläggningen vara konstant under alla 

månader då dygnsvariationen inte var lika hög jämfört med den övriga elförbrukningen, ett 

undantag är om det sker ett strömavbrott.    

 

Efter samtal med olika solcellsföretag (Norden Solar och Svensk Solenergi) konstaterades att 

göra en teoretisk investeringskostnad med mycket hög noggrannhet, kräver väldigt detaljerade 

uppgifter kring den tänkta solcellsanläggningen. Till exempel detaljer som inte ingick i arbetet 

så som den totala transportkostnaden för komponenterna, om taket är byggpliktig för en 

solcellsanläggning och den slutliga installationskostnaden av komponenterna.   

Därför tillämpades ett medel investeringspris för ett takmonterat kommersiellt system kring 100 

kW toppeffekt från Solar Regions webbsida.  
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6. SLUTSATS  
Målet med detta arbete var att teoretiskt dimensionera en solcellsanläggning på en befintlig 

byggnad (byggnad 14) på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, för att sedan konstatera i vilken 

utsträckning solcellsanläggningen gynnar Västfastigheters energimål.   

 

Resultatet från fall 1 visar att ur ett ekonomiskt perspektiv blir anläggningen lönsam och 

kommer att ge vinst efter 12,5 år. Ur ett tekniskt perspektiv anses däremot anläggning inte vara 

lönsam på grund av att elproduktionen inte täcker en tillräcklig stor del av den nuvarande 

elkonsumtionen för byggnad 14. Till exempel visar Figur 12 att under juni månad, där 

produktion från solcellerna är som högst, täcker anläggningens produktion endast cirka 12 % 

av den totala elkonsumtionen. Totalt står solcellsproduktionen för mindre än 6,5 % av den totala 

elkonsumtionen för byggnad 14. Detta tyder på att en större takyta skulle krävas vilket i sin tur 

skapar en större anläggning för att kunna täcka en större del av årselkonsumtionen. 

Lönsamhetskalkylen och återbetalningstiden påverkas dock inte. Som jämförelse kan 

Kärnsjukhuset i Skövdes solcellspark nämnas. Denna är ansluten till sjukhusets huvudnät och 

ersätter cirka en tredjedel av den totala årselkonsumtionen. 

 

Syftet med Fall 2 var att mata solcellsproduktionen till UPS-anläggningen och ladda batterierna 

i denna anläggning och därmed bli av med växelriktarförlusterna men, de tekniska 

begränsningarna hos dagens UPS-anläggningar gjorde inte detta möjligt. En bidragande orsak 

var också att batteripaketet i byggnad 14 var fulladdat de flesta dagarna på året vilket skulle 

resultera i för mycket överskottsel från solcellsanläggningen. På grund av de tekniska 

begränsningarna i UPS-anläggningen var det inte heller möjligt att nyttja överskottselen genom 

att till exempel överföra denna energi till det allmänna sjukhusnätet. 

 

Resultatet från den alternativa lösningen för fall 2 visar att UPS-anläggningen i byggnad 14, 

som förutom UPS:er, består av en batteribank ger upphov till en konstant förlusteffekt på 5 kW, 

vilket motsvarar 3 600 kWh per månad.  

Figur 13 visar att förlusteffekten kan med stor marginal ersättas med överskottsel under alla 

månader förutom januari, februari, november och december. Elöverskottet som 

solcellsanläggningen genererar under sommarmånaderna täcker elenergin och kostnaden för 

månaderna som kompenserades med köpt el energi.  

 

Eftersom energimålet från Västfastigheter var satt till år 2030 så kommer solcellsanläggningen 

inte att hinna återbetala sig innan detta år eftersom att återbetalningstiden för 

solcellsanläggningen beräknas att bli 12,5 år. Detta innebär att den tänkta solcellsanläggningen 

inte kommer att generera inköpsfri elenergi innan år 2031, om man antar att anläggningen tas i 

drift år 2019. Detta innebär i sin tur att solcellsanläggningen kommer att bidra till 

Västfastigheters energimål först efter att den uppnått sin återbetalningstid.    
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 BILAGOR 

Bilaga 1: Borås solkarta över Södra Älvsborgs sjukhus 

Bilaga 1 

 
Källa: 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/kartormatningochgeografiskinformation/solkartan.4.610cbff216140518a3b39b80.ht

ml 
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Bilaga 2: Produktblad för solpanelen 

 
 

Källa: http://www.nordensolar.se/download/Solceller/Luxor_Solar/Datablad_Luxor_Solar_250W-270W_mono_svart.pdf                                                    
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Bilaga 3: Översiktsritning över Södra Älvsborgs sjukhus (Byggnad 14) 

 
 

Källa: Per Granar,  Vöstfastigheter AB 
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Bilaga 4 1(2) : PVgis- program 

 
Källa:  http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php           

  

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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Bilaga 4 2(2): Pvgis resultat för elproduktionen  

 
 

Källa: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php                                          
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Bilaga 5: Produktblad för växelriktare 

 
 

Källa: https://loopsolar.com/datasheet/fronius-solar/fronius-solar-three-phase-25kw-27kw-string-inverter-eco-series-

datasheet-india.pdf 

 

  

https://loopsolar.com/datasheet/fronius-solar/fronius-solar-three-phase-25kw-27kw-string-inverter-eco-series-datasheet-india.pdf
https://loopsolar.com/datasheet/fronius-solar/fronius-solar-three-phase-25kw-27kw-string-inverter-eco-series-datasheet-india.pdf
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Bilaga 6: Schema över UPS-anläggningen i Byggnad 14 

 

 
 
Källa: Västfastigheter   
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Bilaga 7: Tabell för säkringsdimensioner & ledarens belastningsförmåga 
 

 
Källa: SEK Svensk elstandard (2017) 

Scanned with CamScanner
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