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Sammanfattning 
Avsikten med denna rapport är att ge en översiktlig beskrivning av möjligheterna att installera 

en solcellsanläggning och i hur stor mån anläggningen klarar de krav som kunden har uppgett. 

Arbetet har genomförts på uppdrag av Inkon Sverige AB och syftet med projektet är att teoretisk 

projektera och dimensionera anläggningen samt att göra en lönsamhetskalkyl. 

 

Under arbetets gång har beräkningar genomförts för att bestämma antalet paneler samt vilken 

växelriktare som är lämplig för anläggningen. Även teoretiska fakta om olika solpaneler och 

solcellsanläggningar har undersökts för att få en djupare förståelse för hur allt samverkar. 

Utöver detta har analyser genomförts utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Resultatet visar att det finns goda möjligheter att uppfylla de givna kraven och uppnå kundens 

förväntningar både utifrån ett lönsamhetsperspektiv men även energitekniskt. För att ge kunden 

ett ännu större och bättre underlag skulle en datorsimulering behöva göras då det finns många 

olika parametrar som behöver beaktas. 

 

Abstract  
The intent of this report aims to provide an overview for the possibilities of installing a 

photovoltaic-system and to examine if the system is exceeding the demands of the customer. 

The purpose of this thesis is to project and dimension the PV-plant and to do a calculation on 

the profitability on behalf of Inkon Sverige AB and their customer.  

 

Calculations have been made as to determine the number of solar panels and to find a suitable 

PV-inverter. Theoretical facts regarding various panels and PV-systems have been studied with 

the purpose of gaining a deeper knowledge as to how everything comes together. Analyzes from 

an economical perspective have also been made. 

 

The results are indicating that the possibilities for exceeding the customer demands are good, 

with regards to both profitability and energetical perspectives. Due to the many different 

parameters involved in a project like this, a computer simulation would be a rather good idea 

as to give the customer a more solid base.  
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1. INLEDNING  
Inkon AB är ett konsultföretag som arbetar med projektering och kalkyler av elinstallationer 

inom allt ifrån småbyggnationer till större projekt såsom sjukhus och skolor. Många av deras 

kunder väljer att installera solcellsanläggningar i anslutning till byggnaderna. Kostnaden för 

solceller har minskat de senaste åren samtidigt som tekniken har utvecklats och det är ett allt 

mer populärt investeringsområde både utifrån lönsamhet och marknadsföring.  

1.1 Bakgrund 

Inkon Sverige AB har fått ett projekt på en bilhandel i Göteborg som skall byggas. Kunden har 

som önskemål och villkor att en solcellsanläggning skall installeras som ska leverera elenergi 

till en del av verksamheten. Anläggningen behöver projekteras och dimensioneras utifrån 

kundens givna krav.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete har varit att teoretiskt projektera och dimensionera en 

solcellsanläggning utifrån de krav som kunden har uppgivit, samt att göra en lönsamhetskalkyl.  

1.3 Avgränsningar 

En solcellsanläggning i denna skala är ett enormt stort projekt och behöver naturligtvis en 

noggrann projektering där alla delar tas i åtanke. I detta arbete har dimensioneringen avskalats 

till paneler och växelriktare samt en översiktlig lönsamhetskalkyl. Då Din Bil inte är byggd än 

är det svårt att avgöra hur mycket el byggnaden kommer att förbruka och ett sådant antagande 

är invecklat, därmed faller en sådan jämförelse bort. 

2. TEORI 

2.1 Fysiken 

Solen förser dagligen jorden med mer energi än vad som förbrukas (det som inte förbrukas 

reflekteras tillbaka ut i rymden) vilket säger en hel del om dess möjligheter. Det är en outtömlig 

energikälla att använda och som bara begränsas av hur långt tekniken har kommit, och om en 

installation ger en ekonomisk lönsamhet. Sett till solenergins potential är användningen ännu 

så länge relativt liten men solkraften är på uppsving som energiförsörjning både för små-och 

storskalig produktion. Som ett exempel på hur stor potentialen är kan man tänka på att solen 

varje timme strålar in mer energi till jorden än det globala energibehovet för ett år. (National 

Geographic u.å.). 

 

År 1839 upptäcktes den fotovoltaiska effekten av Edmond Becquerel. Det var även då den 

första solcellen byggdes, verkningsgraden var dock väldigt låg och det fanns inte några 

praktiska tillämpningar. Men det är Becquerels upptäckt som är grunden och orsaken till att 

man kan omvandla energi ifrån solljuset till el. Fenomenet innebär att vissa speciella material, 

när de utsätts för solljus och strålning, ger upphov till en likspänning. (Solbutiken 2019) 

2.2 Solcellen 

I takt med att intresset för förnybar energi ökar, intensifieras även intresset för solenergi som 

energikälla och det förväntas vara den globalt störst växande förnybara källan för el en tid 

framöver. Det var även solceller som var den största ökande förnyelsebara tekniken under 2018 

med en ökning på 136 TWh (30%) mot föregående år. (International Energy Agency 2019) 
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Enligt Energimyndighetens statistik installerades 180 MW solenergi fördelat på drygt 10 000 

anläggningar under 2018. Det är markanta ökningar och lyfter Sveriges totala elproduktion från 

solkraft till 411 MW och drygt 25 000 anläggningar. (Berard 2019) 

2.2.1 Funktion 

En solcell består utav ett halvledarmaterial med två anslutningskontakter på varje sida. Mellan 

de två kontakterna ligger två skikt av halvledarmaterialet, vanligtvis kisel. Ena skiktet är 

positivt dopat och andra är negativt. Dopningen innebär att det ena skiktet, det undre i detta 

fallet, har ett underskott av elektroner och det övre ett överskott. Vid övergången mellan de två 

skikten skapas ett elektriskt fält som fungerar som en ljuskänslig diod. När solljusets fotoner 

träffar cellen exciteras elektronerna i skikten och p-skiktets elektroner använder sedan 

fotonernas energi till att gå över till n-skiktet. Därifrån leds de ut i kretsen via de ihopkopplade 

metallplattorna och en likström skapas. Starkare solljus bidrar således till att fler elektroner 

hoppar över och en starkare ström genereras. (Woodford 2018)  

2.2.2 Olika typer – första generationen 

Man brukar dela in solcellstyper i tre generationer baserat på den teknik som respektive cell 

använder. Första generationen är den absolut vanligaste och upptar ca 90% av alla solceller på 

marknaden. Till denna generation räknas celler tillverkade av kristallint kisel. (Woodford 2018) 

Figur 2: Principen för en solcell (Woodford 2018) 

Figur 1: Installerad effekt totalt och per effektklass (Berard 2019) 
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2.2.2.1 Monokristallin cell 

Detta är den mest rena formen av solceller. Den känns lätt igen på den svarta färgen och de 

rundade kanterna som uppstår vid tillverkningsprocessen. Cellerna tillverkas på så sätt att man 

skär fyra sidor av en cylindrisk kiseltacka vilken bildas när man doppar en kiselkristall i en 

behållare med rent smält kisel. När kristallen sedan långsamt lyfts upp bildas en enformig 

kristallstruktur och därav namnet på cellen. (Alternative Energy u.å.) 

 

Monokristallina celler är just p.g.a. deras rena kristallstruktur de mest effektiva cellerna med en 

verkningsgrad på ca 15–20%, där de nyaste även ligger på över 20 %. De genererar även mest 

el per installerad yta. Cellerna har långa livslängder på ca 25 år. Alla dessa fördelar kommer 

dock med ett pris och monokristallina celler är de dyraste på marknaden där en avgörande 

anledning är de stora mängder kisel som blir till avfall vid tillverkningen. (Alternative Energy 

u.å.) 

2.2.2.2 Polykristallin cell 

Denna typ av solcell har inte samma rena struktur som den monokristallina. Även här smälts 

kislet men istället för att göra en tacka låter man det svalna i en rektangulär behållare och därav 

har inte de polykristallina cellerna de distinkta rundade hörnen. Cellerna skiljs även åt på färgen, 

då dessa är blåaktiga. P.g.a. den lättare tillverkningsprocessen är de polykristallina billigare 

men har lägre verkningsgrad än de monokristallina. (Alternative Energy u.å.) Verkningsgraden 

ligger vanligtvis på 15–17%. Denna typ är mer vanlig förekommande då priset är lägre. 

(Energimyndigheten 2019a). 

2.2.3 Andra generationen 

Till den andra generationen räknas olika typer utav tunnfilmsceller. De vanliga cellerna kan ses 

som rimligtvis tunna (ca 200 µm) men jämfört med dessa får dom klassas som tjocka då 

tunnfilmscellerna gör skäl för sitt namn med en tjocklek på 1 µm. De flesta celler görs också 

utav kisel, dock i en annan struktur än de kristallina. Jämfört med den första generationen är 

dessa typer betydligt mer flexibla p.g.a. deras böjliga natur och de kan användas på t.ex. fönster 

och glasväggar. De är även mycket billigare att massproducera och detta ses som den största 

fördelen. Dock tar de upp mycket plats, har sämre effektivitet och sämre livslängd. (Woodford 

2018) 

Figur 3: Polykristallin till vänster och monokristallin till höger 

(Mueller 2012) 
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2.2.3.1 Amorfa kiselceller (a-Si) 

Denna typ är den mest utvecklade tunnfilmscellen. Kiselatomerna ligger i en slumpartad 

struktur till skillnad från de kristallina. De flesta användningsområden är småskaliga såsom 

kalkylatorer och olika produkter inom t.ex. camping. Verkningsgraden ligger vanligtvis på 

knappa 7% men en ny teknik där man staplar flera lager på varandra har höjt verkningsgraden 

till ca 8%. (Alternative Energy u.å.) 

2.2.3.2 Kadmiumtellurid (CdTe) 

Kadmiumtelluridceller är de mest kostnadseffektiva tunnfilmscellerna och kan konkurrera med 

de kristallina. Verkningsgraden ligger på ca 11%. Det är rimligtvis den typ av tunnfilmsceller 

som har störst potential att kunna bli konkurrenskraftig med första generationens solceller. De 

största utmaningarna med denna typ av solcell är bristen på grundämnet tellur då det är en 

mycket sällsynt jordartsmetall, samt att kadmium är ett giftigt ämne. (Energysage 2019)  

2.2.3.3 CIGS 

CIGS är en akronym för koppar-indium-gallium-selen och har högst verkningsgrad av 

andragenerationscellerna med ca 12%. (Alternative Energy u.å.). Tester i labbmiljö har dock 

kunnat påvisa verkningsgrader på över 20% vilket indikerar att det kan finnas en stor potential 

för denna typ av solceller. Den största nackdelen för tillfället är priset vilket gör att de för 

tillfället inte kan konkurrera med de kiselbaserade eller CdTe-celler. (Energysage 2019). 

2.2.4 Tredje generationen 

Shockley-Queisser Limit kallas gränsen för vad som är teoretiskt möjligt att utvinna från 

solceller med en enda pn-övergång, beroende på materialets nödvändiga energi för att excitera 

elektronen till att bli en laddningsbärare, så kallat bandgap. Tredje generationens celler är 

sådana som potentiellt kan få en verkningsgrad högre än SQ-Limiten. Det är alltså mestadels 

olika celler som är under utveckling, ofta en kombination med de bästa delarna från första och 

andra generationens celler. En del nya tekniker är också under utveckling såsom 

frekvensomvandling, vilket tillåter celler att omvandla ljusets frekvens från en för cellen 

oanvändbar frekvens till en användbar och därmed höja verkningsgraden. (Wikipedia 2019) 

Figur 4: Tunnfilmscell och dess flexibilitet (Schroeder u.å.) 
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2.2.4.1 Grätzel-cell 

Döpt efter dess uppfinnare är detta en typ tillhörandes tunnfilmscellerna och fungerar som ett 

fotoelektrokemiskt system. Jämförelser kan dras till fotosyntesen, då cellen använder känsliga 

färgämnen som beläggs på halvledaren titaniumdioxid (TiO2), den kombinationen absorberar 

en mängd olika våglängder från solljuset. Materialen är relativt billiga och cellen är enkel att 

tillverka. (MpowerUK u.å.). Dock är verkningsgraden låg där de bästa Grätzelcellerna når upp 

till ca 12%. (Alpman 2017) 

2.2.4.2 Perovskitcell 

Perovskitsolcellerna är de mest intressanta och ses som de mest lovande i den framtida 

utvecklingen av solceller då verkningsgraden är högre än dagens celler samtidigt som kostnaden 

för tillverkning av cellerna är lägre. Det är den nuvarande korta livslängden som är det stora 

problemet men en intensiv forskning bedrivs inom området. Cellen bygger på olika föreningar 

som har perovskitstruktur, en kristallstruktur som har fått sitt namn ifrån mineralen perovskit. 

(Edgren 2019) 

2.3 Solcellssystemet 

En solcellsanläggning består inte enbart av själva solcellerna. Det finns flera andra 

komponenter som måste dimensioneras rätt och installeras korrekt för att få ett bra system. 

2.3.1 Modul och sträng 

En enstaka cell genererar en alldeles för låg effekt för att vara användbar och därför kopplas 

flera celler ihop till en solcellsmodul/solpanel. En modul genererar vanligtvis mellan 270 och 

Figur 5: Principen för en Grätzel (Maslisko 2008) 

Figur 6: Från en cell till ett system (Rfassbind 2014) 
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320 W men det finns även de med både lägre och högre effekt. Även detta är för lite för en 

normal tillämpning. För att få önskad effekt seriekopplar man därför panelerna i så kallade 

strängar. Dessa strängar kan sedan parallellkopplas efter behov och specifika önskemål för 

effekten samt den valda arbetsspänningen. Det är valet av växelriktare som avgör 

arbetsspänningen. (Elsäkerhetsverket 2015) 

2.3.2 Kopplingslåda och DC-brytare 

Vid större anläggningar med fler än en sträng kopplas dessa samman i en kopplingslåda. Här 

finns överspänningsskydd, spärrdioder och säkringar. I system med tre eller fler strängar bör 

spärrdioder installeras på varje sträng för att undvika inverkan på övriga strängar om fel uppstår 

i en sträng. Kopplingslådan placeras antingen nära elinstallationen eller nära genomföringen 

beroende på lämplighet.  

Eftersom panelerna generar likström så länge de är utsatta för solljus, behövs en DC-brytare för 

att kunna bryta likströmmen vid service och underhåll. Brytaren placeras nära växelriktaren för 

att vara lättåtkomlig. (Rexel 2016) 

2.3.3 Växelriktare 

Denna komponent kan ses som systemets hjärta. En bra dimensionerad växelriktare är av stor 

vikt för en bra solcellsanläggning. Dess uppgift är att omvandla panelernas likspänning till 

växelspänning med rätt frekvens för utmatning av den omvandlade elenergin till elnätet. Vid 

val av växelriktare underdimensionerar man vanligtvis med ca 10–20% i förhållande till 

panelernas toppeffekt. Detta görs då de förluster som uppkommer i systemet leder till att 

toppeffekten sällan uppnås och det blir mer ekonomiskt lönsamt att ha en underdimensionerad 

växelriktare. I de fall då panelernas effekt överstiger växelriktarens maxeffekt så begränsas 

elproduktionen av växelriktaren. Verkningsgraden för en bra växelriktare ligger på ca 95%. 

(Wallnér 2018) 

MPPT eller maximum power point tracker är en teknik som de flesta växelriktare använder sig 

av för att maximera effekten under alla förhållanden. Trackern använder en speciell algoritm 

som hela tiden arbetar med att hitta den punkt på panelernas IV-kurva som ger maximal effekt 

och tillämpar en variabel resistans för att uppnå detta. Fördelen med en MPPT är att man 

utvinner mer energi, framförallt under kallare årstider när det finns mindre soltimmar, då 

tekniken fungerar bättre vid lägre temperaturer. (SolarQuotes u.å.) 

Mikroväxelriktare är en relativt ny teknik där varje enskild modul har en egen växelriktare, 

detta höjer systemets flexibilitet då det blir möjligt att bygga ut anläggningen vid behov och 

önskemål betydligt lättare i efterhand. Det positiva med mikroväxelriktare är att en eventuell 

Figur 7: Växelriktare av model SMA Sunny Boy 2500 (Walker 2010) 
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skuggning på en modul inte stör hela systemets produktion då risken är mindre att fler moduler 

än den skuggade påverkas, till skillnad från system med centrala växelriktare. Dock betyder fler 

växelriktare mer oskyddade anslutningar på taket och detta är en nackdel. En annan är att 

kostnaden blir avsevärt mycket högre. (Testlab 2015) 

 

Energimyndigheten genomförde år 2015 ett test av olika växelriktare för att undersöka hur stora 

strömstörningar växelriktarna har. Strömstörningar är ett sätt att mäta den kvalitet på elen som 

växelriktaren levererar. Elkvaliteten blir sämre ju fler övertoner med frekvens över 50 Hz som 

uppkommer. Strömstörningar anges i procent och låga siffror erfordrar en god elkvalitet. Testet 

visade att sju av nio växelriktare genererar störningar under 10%. Utifrån Energimyndighetens 

erfarenheter är strömstörningar under 20% godtagbart, vilket visar att de flesta växelriktare 

klarar gränsen med god marginal. (Testlab 2015) 

2.3.4 AC-brytare och elmätare 

Precis som på likströmssidan behövs en brytare för växelströmssidan för eventuell service och 

underhåll. (Elsäkerhetsverket 2015). Ofta installeras en elmätare för att kontrollera hur mycket 

elenergi som produceras trots att själva växelriktaren normalt kan registrera AC-produktionen. 

Mätning krävs för både inmatning och utmatning av el till fastigheten. (Rexel 2016) 

2.3.5 Ett komplett system 

Det kompletta systemet beror givetvis på vad som efterfrågas men ovannämnda komponenter 

ingår i en vanlig anläggning. Det tillkommer även andra delar såsom en gruppcentral som 

fungerar som en inmatningspunkt för fastigheten. Solcellerna installeras oftast på taket och 

seriekopplas i strängar som sammankopplas i kopplingslådan och fortsätter in i DC-brytaren. 

Mellan de två brytarna ligger växelriktaren och strömmen leds från AC-brytaren in i 

gruppcentralen där vidare distribution sker. (Elsäkerhetsverket 2015). I figur xx illustreras en 

anläggning och hur den är installerad. 

2.4 Solinstrålning och lutning 

För att få ut optimal effektivitet från panelerna finns det en hel del att ta i beaktan. En av de 

viktigare delarna är mängden energi som når panelerna. Detta varierar självklart under året och 

vart någonstans på jorden som panelerna installeras. I södra Sverige ligger den årliga 

snitteffekten på 1000 kWh/m2 med 1000–2000 soltimmar. Då solen går från öst till väst så 

kommer den, för det norra halvklotet, mitt på dagen att stå i söderläge och därför fås bäst effekt 

när panelerna är riktade mot söder. (Windon u.å.). Denna riktning kallas azimutvinkel och ska 

ligga så nära 0 som möjligt då 0 anger söderriktning. (Energimyndigheten 2018a). Även 

panelernas lutning påverkar genererad effekt, för vanliga snedtak uppskattas 40˚ lutning vara 

optimal. För platta tak brukar panelerna lutas upp med hjälp av ett montagesystem till ca 15–

20 graders lutning för att undvika skuggning. (Solcellskollen u.å.) 

2.5 Ekonomiska stöd 

Staten har sedan en tid tillbaka erbjudit bidrag för installationer av solcellsanläggningar. Stödet 

låg länge på 30% men från och med den 8e maj 2019 sänktes stödet till 20% av den totala 

investeringskostnaden. (Energimyndigheten 2019b). De begränsningar som finns är att 

maxbeloppet får uppgå till max 1,2 Mkr per anläggning och maxbeloppet för installerad kW 

elektrisk märkeffekt får maximalt uppgå till 37 kkr plus moms. Företag som söker bidraget 

måste göra detta innan installationen påbörjas. (Energimyndigheten 2019c) 

 

Ett annat stöd som finns är elcertifikatssystemet. Det är ett marknadsbaserat stödsystem som 

finns för att öka produktionen av el från förnybara energikällor, där solenergi naturligtvis ingår. 
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Systemet fungerar på så sätt att producenten får ett elcertifikat av staten för varje producerad 

MWh. Detta certifikat kan sedan säljas på en öppen marknad där köpare och säljare ömsesidigt 

bestämmer pris. Varje ny anläggning har rätt till elcertifikat i 15 år framöver. De som köper 

certifikat kan vara kvotpliktiga enligt lag och måste köpa en viss andel förnybar energi relativt 

sin egen totala försäljning/användning. Andelen per år bestäms av en lagbaserad kvot och 

kvoterna är bestämda fram till och med år 2045. (Energimyndigheten 2017). Kvotpliktig är man 

bland annat som elanvändare om man använder mer än 60 MWh egenproducerad el från en 

anläggning som generar mer än 50 kW. (Energimyndigheten 2015) 

3. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
Fastighetsägaren där företaget Din Bil skall ha sin verksamhet vill installera solpaneler på taket 

med vissa givna krav.  

 

• Minimum årsproduktion på 100 000 kWh 

• Minsta lutning på panelerna 11˚ och orienterade mot söder 

• Minst 315 W per panel 

• Minst 324 stycken paneler 

 

Utifrån dessa krav skall lämpliga paneler och växelriktare dimensioneras och bestämmas. 

 

3.1 Göteborgs solinstrålning 

Byggnaden är belägen i Göteborgsområdet, och undersöker man solinstrålningen i detta område 

ligger den på ca 960 kWh/m2 årligen. Det som är viktigt att tänka på är att den givna strålningen 

är mot ett horisontellt plan och med en annan orientering och lutning på panelerna ändras deras 

mottagna strålning. Till denna anläggning 

väljs en sammanlagd lutning på 15˚, där 

taket har en naturlig lutning på 4˚ och 

panelerna vinklas med stativ ytterligare 

11˚. Studerar man Figur 8, ser man hur 

verkningsgraden påverkas beroende på 

riktning och lutning. I detta fallet är 

azimutvinkeln 0˚ (söderriktning) och för 

15˚ är verkningsgraden 9 procentenheter 

högre än för helt horisontell installerade 

paneler. Detta betyder att den mottagna 

strålningen hos panelerna är 9% högre 

jämfört med den inkomna horisontella 

strålningen och således blir den estimerade 

mottagna strålningen 1046 kWh/m2.  

Figur 8: Optimal placering baserad på lutning och riktning (Solens energi u.å.) 
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3.2 Val av och antal paneler 

Valet av panel föll på den tyska tillverkaren Axitec och deras modell AC-320MH/120SB. 

Modulen är av monokristallin typ och har en hög prestanda. Effekten ligger på 320 W och 

uppfyller således det givna kravet. Axitec erbjuder även en förhöjd garanti på modellen där den 

efter 15 år ska ha kvar minst 90% av sin nominella prestanda och efter 25 år ha kvar minst 85%. 

Detta är givetvis positivt då anläggningen förväntas prestera på en hög nivå en lång tid 

framöver.  

 

För att kunna räkna ut hur många paneler som får plats, och om kravet på 324 stycken klaras, 

görs en analys av takytan. Utifrån ritningen av den givna takytan uppmärksammas att inte hela 

taket är tillgängligt för installation av paneler. En stor del av den vänstra sidan faller bort då ett 

ventilationsrör finns installerat där. Det finns en tillgänglig yta på 40,8 m från ventilationsröret 

till den högra kortsidan och 38 m mellan de två långsidorna. Det är inte rimligt att lägga 

Figur 10: Axitecs förhöjda garanti (Axitec u.å.) 

Figur 9: Solinstrålning Göteborg (SMA 2019) 
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panelerna för nära kanterna och således lämnas 2 meter mellanrum vid varje kant, vilket ger en 

effektiv yta på 36,8 m x 34 m. 

 

 

3.2.1 Antal i en sträng 

Panelerna kommer att installeras liggandes och längden blir då 1,675 m. Enligt Henrik Persson1 

på Gridcon blir det ett mellanrum på 0,02 m mellan varje panel på grund av de klämmor som 

används vid monteringen av modulerna. Detta betyder en total längd på 1,695 m per panel 

inklusive avståndet till nästa panel. För att ta reda på hur många paneler som får plats så delas 

hela sträckan med längden för en panel inklusive mellanrummet mellan panelerna. Alltså 
36,8

1,695
= 21 𝑠𝑡. Vanligtvis kopplas 20 stycken i en sträng och därmed blir 20 lagom även i denna 

installation. (Penthon AB u.å.) 

3.2.2 Antal strängar 

Principen för att bestämma antalet strängar är likadan som ovan. Bredden för en modul är 0,992 

m. I detta fall är det viktigt att tänka på att undvika felplacering av panelerna så att de inte 

skuggar varandra. Det måste finns ett tillräckligt stort utrymme mellan varje sträng för att 

undvika skuggning men även så att det blir lättåtkomligt vid rengöring och service. Persson2 

rekommenderar ett avstånd på 0,8 m och då blir sträckan för panel inklusive avstånd till nästa 

sträng 1,792 m. 

 

Det blir alltså 
34,0

1,792
= 18 𝑠𝑡. strängar som kan få plats på taket. Med 18 strängar och 20 paneler 

i respektive sträng består anläggningen av 360 paneler och fastighetsägarens villkor är därmed 

uppfyllt. Detta betyder dock inte att 360 paneler är det antal som kommer att installeras, då den 

sammanlagda årsproduktionen då kan bli högre eller lägre än det krav som angetts. Persson3 

klargör att vid förfrågningar med minimumkrav för årsproduktionen projekteras anläggningen 

så sätt att årsproduktionen ska ligga så nära kravet som möjligt. Det finns alltså ingen anledning 

att överdimensionera bara för att det finns tillgänglig yta. Det har självklart även ekonomiska 

fördelar att optimera anläggningen utifrån den önskade årsproduktionen. 

                                                 
1 Henrik Persson på Gridcon Solcellsteknik AB, telefonintervju 3e maj 2019 
2 Henrik Persson på Gridcon Solcellsteknik AB, telefonintervju 3e maj 2019 
3 Henrik Persson på Gridcon Solcellsteknik AB, telefonintervju 3e maj 2019 

Figur 11: AC-320MH/120SB (Axitec 2019) 
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3.3.3 Årsproduktion 

För att avgöra om 360 paneler är det optimala antalet, måste årsproduktionen räknas ut. En 

panel har en area på 1,6616 m2 och anläggningens totala generatoryta på de 360 panelerna blir 

598,176 m2. Med den beräknade solinstrålningen fås en produktion på 625 692 kWh. 

Verkningsgraden för den valda panelen är 19,26% och därmed blir den nyttiga elenergin innan 

övriga systemförluster 120 508 kWh. Systemförlusterna består av förluster i växelriktare och 

kablage, inbakat ligger även eventuell sämre prestanda vid t.ex. svaga ljusförhållanden eller 

andra väderbaserade orsaker. Det är svårt att med stor noggrannhet avgöra hur stora förlusterna 

blir men en tumregel brukar vara runt 12% och då antas även denna anläggning ha det. (Svensk 

Solenergi 2011). Med 12% i förluster blir den elenergi som matas ut från anläggningen 106 047 

kWh. Detta ligger inom en rimlig marginal för kravet på årsproduktionen. För att undersöka om 

det går att komma ännu närmare önskad årsproduktion beräknas årsproduktionen med en sträng 

mindre, alltså 340 paneler.  

 

Med 340 paneler fås en generatoryta på 564,944 m2. Den totala produktionen blir då 590 931 

kWh och med avdrag för verkningsgrad samt systemförluster blir nyttig årsproduktion 100 156 

kWh. Kravet är alltså uppfyllt även med 340 paneler. Med hänsyn till kundens önskemål och 

ekonomisk lönsamhet och kundens önskemål ger detta alternativ en bättre lösning. 

3.4 Val av växelriktare 

Efter valet av paneler står valet av växelriktare på tur. För att kunna dimensionera en bra och 

lämplig växelriktare måste panelernas toppeffekt bestämmas. Varje panel har en effekt på 320 

W och anläggningens toppeffekt blir därmed 108,8 kW. Som tidigare nämnt i delkapitel 2.3.3 

vill man gärna underdimensionera växelriktarna med ca 10–20% i förhållande till panelernas 

toppeffekt. Alltså borde maxeffekten för växelriktarna lämpligtvis ligga ungefär mellan 87–98 

kW. Valet föll på SMA Solar Technologies modell Sunny Tripower Core1 som har en 

maxeffekt på 50 kW. Således krävs två stycken växelriktare av denna typ för att säkerställa att 

anläggningen kan leverera önskad toppeffekt. Detta alternativ ger en underdimensionering på 

ca 8% vilket ligger inom rimliga gränser.  

 

Det är inte bara effekten som bestämmer om växelriktaren är lämplig för systemet i fråga. Även 

vilka strömmar och spänningar den ska klara av är av stor vikt och likaså hur många ingångar 

för strängar den har är av betydelse. Det går att förenklat räkna ut maximal ström och spänning 

genom att använda sig av vissa givna uppgifter från solcellsmodulens datablad. Först måste ett 

antagande göras inom vilket temperaturintervall solcellen kommer arbeta. De värden som anges 

Figur 12: Sunny Tripower Core1 (SMA 2019) 
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i moduldatabladet är representativa för STC (standard test conditions) och avser förhållanden 

såsom en instrålning på 1000 W/m2 och en solcellstemperatur på 25˚C. (Ecotality u.å.) 

I praktiken kan temperaturen bli både högre och lägre än 25˚C och för anläggningens valda 

modul ligger den tillåtna celltemperaturen mellan -40 och 85˚C. Då det givna intervallet är 

maximum respektive minimum för cellen är det intressant att undersöka vilka strömmar och 

spänningar som kan uppnås vid båda temperaturer. 

3.4.1 Maxström och maxspänning 

I databladet för panelerna finns det ett par värden angivna som kallas temperaturkoefficienter. 

Dessa värden anger hur panelernas ström, spänning och effekt ändras beroende på cellens 

temperatur. Effekt och spänning har en negativ koefficient och ström har en positiv, vilket 

betyder att när temperaturen ökar så fungerar cellen sämre. Temperaturkoefficienterna anges 

vid kortslutningsström och vid tomgångsspänning. Kortslutningsströmmen, Isc, är 10,11 A och 

koefficienten 0,04%/K. Alltså ökar strömmen med 0,04% för varje grad som cellen ökar i 

temperatur. Högsta strömmen för en modul blir då 10,11 ∗ 1,0004(85−25) = 10,36 𝐴. Detta är 

även den högsta strömm per sträng eftersom modulerna är seriekopplade. Den högsta 

spänningen uppstår när cellen är som kallast och med värdena Voc = 40,25 V och en koefficient 

på -0,29%/K blir den 40,25 ∗ 0,9971(−40−25) = 48,61 𝑉. Med 20 paneler i en sträng blir dess 

totala spänning 972,2 V. (Stridh 2017) 

 

En av fördelarna med Sunny Tripower Core1 är att den har många strängingångar. Den har sex 

stycken MPPT ingångar där varje ingång har plats för två strängar. Alltså klarar den av tolv 

strängar givet att strömmarna och spänningarna ligger inom växelriktarens gränser. Med 340 

paneler och 17 strängar finns det olika kopplingsmöjligheter, men gränsen på 12 och 2 strängar 

per ingång kommer inte att överskridas. Core1 klarar av en maximal kortslutningsström på 30 

A per MPPT ingång och per sträng. Med två strängar per ingång blir den maximala strömmen 

20,72 A och det klarar den av med god marginal. För 20 paneler i en sträng blir den totala 

spänningen 972,2 V. Core1 har en gräns på 1000 V och klarar därför spänningen från panelerna. 

Den valda växelriktaren får därmed anses vara lämplig för denna anläggning. 

3.4.2 Sunny Design Web 

SMA Solar Technology har på sin hemsida ett online program som heter Sunny Design Web. 

Det är ett hjälpmedel som kan användas för att välja lämplig växelriktare då marknaden erbjuder 

ett stort urval. De flesta tillverkarna av växelriktare har sina egna liknande hjälpmedel. 

Programmet fungerar på så sätt att användaren först väljer den plats där anläggningen ska 

installeras. Då kan även meteorologiska data för den platsen erhållas. Sedan väljs önskad panel 

och antal med deras riktning och lutning. Därefter kan programmet utifrån de angivna 

parametrarna välja en eller flera lämpliga växelriktare för den givna anläggningen. Alternativt 

kan användaren själv välja utifrån SMA:s eget växelriktarprogram. Utöver detta visar 

programmet hur stor produktionen förväntas att bli utifrån de komponenter och värden som 

angivits. Även kabeldimensioner kan visas för att få en bild av vad som är lämpligt. I detta fall 

visar programmet att för likströmskablarna är kopparkablar med tvärsnittsarean 1,5 mm2 ett 

lämpligt val. Från växelriktaren används också koppar men kabeln har tvärsnittsarean 5,5 mm2. 

Med insatta värden väljer programmet två stycken Sunny Tripower Core1 och visar även på 

vilka sätt strängarna kan kopplas. Det går även själv att kombinera olika lösningar för hur 

kablarna från strängarna kan anslutas till växelriktaren. 

3.5 Lönsamhet 

Att göra en lönsamhetskalkyl för en solcellsanläggning på en ännu icke driftsatt anläggning är 

svårt och en hel del antaganden behöver göras. Investeringskostnaden är olika från installatör 
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till installatör men ett rimligt antagande är 17 000 kr per installerad kW. Det är även rimligt att 

anta att en större anläggning kan få någon form av mängdrabatt, men 17 000 kr/kW används 

för denna anläggning. (Solcellskollen 2019a). Med en anläggning på 108,8 kW blir den totala 

investeringskostnaden 1 849 600 kr. Tar man det statliga stödet på 20% i beaktan och ansöker 

kan investeringen reduceras till 1 479 680 kr.  

 

En av de svårare uppgifterna är att bestämma vilket elpris lönsamhetsberäkningen ska vara 

baserad på, då elpriset med största sannolikhet kommer att variera. Ett rimligt antagande görs 

att elpriset inklusive avgifter och skatter ligger på 1,15 kr/kWh. Med anläggningens 

årsproduktion på 100 156 kWh blir den årliga besparingen 115 179 kr. Divideras den totala 

investeringskostnaden med den årliga besparingen fås en återbetalningstid på 12,8 år. Den 

ekonomiska livslängden för en solcellsanläggning ligger på 25–30 år. (Solcellskollen 2019b). 

Därmed är enligt pay-off metoden anläggningen lönsam då återbetalningstiden är mindre än 

halva den ekonomiska livslängden. All producerad elenergi från anläggningen är således i 

princip gratis efter 12,8 år, bortsett från eventuell service. Växelriktaren bedöms vara den 

komponent som kommer att behöva bytas ut under anläggningens livslängd.  

 

Som tidigare nämnts i kapitel 2.5 om elcertifikatsystemet så kan man för varje producerad 

megawattimme förnybar el få ett elcertifikat. Snittpriset för certifikatet under mars 2019 låg på 

110,6 kr. (Holmström 2019). Anläggningen producerar drygt 100 MWh per år vilket genererar 

en intjäning på 11 060 kr årligen under 15 år, en total summa på 165 900 kr. Dock är det viktigt 

att påpeka att anläggningen producerar mer än 60 MWh och genererar mer än 50 kW och 

därmed blir anläggningens ägare kvotpliktig. Nivåerna är bestämda fram till och med år 2045 

och snittkvoten 15 år framöver, räknat från och med år 2020 ligger på ca 26,2%. 

(Energimyndigheten 2018b). Årligen måste elanvändaren alltså köpa 26,2% av sin egna totala 

användning och i detta fallet blir det 26,2 MWh vilket motsvarar knappa 45 000 kr. Detta ger 

en nettovinst på drygt 120 000 kr och är ett tecken på att systemet gynnar produktion av 

förnybar el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTAT 
Utifrån de krav som angivits i förfrågningsunderlaget har en anläggning projekterats.  
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4.1 Paneler 

Två olika fall dimensionerades för att avgöra vilket av dessa som är mest lämpligt. I båda fallen 

föll valet av panel på Axitecs modell AC-320MH/120SB med en paneleffekt på 320 W. 

Solinstrålningen beräknades till 1046 kWh/m2. I det första fallet blev den beräknade 

årsproduktionen 106 047 kWh fördelat på 360 stycken paneler med en generatoryta på 598,176 

m2.  

 
Tabell 1: Resultat fall 1 

Fall 1 Resultat 

Antal strängar 18 st 

Antal paneler 360 st 

Generatoryta [m2] 598,176 

Toppeffekt [kW] 115,2 

Årsproduktion [kWh] 106 047 

Spec. årlig prod. [kWh/kWp] 920,55 

 

I det andra fallet togs en sträng bort och således blev antalet paneler 340 stycken. Detta gav en 

generatoryta på 564,944 m2 och den årliga produktionen beräknades till 100 156 kWh. 

 
Tabell 2: Resultat fall 2 

Fall 2 Resultat 

Antal strängar 17 st 

Antal paneler 340 st 

Generatoryta [m2] 564,944 

Toppeffekt [kW] 108,8 

Årsproduktion [kWh] 100 156 

Spec. årlig prod. [kWh/kWp] 920,55 

4.2 Växelriktare 

Utifrån de beräknade värdena för panelerna dimensionerades valet av växelriktare och det föll 

på SMA:s Sunny Tripower Core1. För att klara anläggningens förväntade toppeffekt erfordras 

två stycken växelriktare av denna typ och deras maximala kapacitet uppgår tillsammans till 100 

kW. Beräkningar gjordes även för att undersöka om växelriktarna klarade de strömmar och 

spänningar som uppstår. Den maximala kortslutningsströmmen beräknades till 20,72 A och 

Core1 klarar 30 A. Den maximala spänningen beräknades till 972,2 V och växelriktarens gräns 

ligger på 1000 V.  

 
Tabell 3: Resultat växelriktare 

Sunny Tripower Core1 Data Beräknat Resultat 

Antal 2 Antal 2 

Effekt [kW] 100 Anläggn. Toppeffekt [kW] 108,8 

Max kortslutningsström [A] 30 Max kortslutningsström [A] 20,72 

Max ingående spänning [V] 1000 Max ingående spänning [V] 972,2 
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4.3 Beräkning via Sunny Design Web 

Programmet Sunny Design Web användes för att få ett resultat att kunna jämföra med. Den 

valda panelen fanns inte i listan över erbjudna paneler och därför valdes den närmsta liknande 

från Axitec och användes istället. 

 

 

 

Figur 13: Resultat Sunny Design Web (SMA 2019) 

Figur 14: Månadsvis diagram över produktionen (SMA 2019) 
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4.4 Lönsamhet 

En lönsamhetskalkyl utfördes där investeringskostnaden per installerad kilowatt bestämdes till 

17 000 kr. Utöver detta antogs ett elpris på 1,15 kr/kWh och att det statliga stödet på 20% 

kommer att betalas ut. Den totala investeringskostnaden beräknades till 1 479 680 kr. Med det 

antagna elpriset blir den årliga besparingen 115 179,40 kr vilket ger en återbetalningstid på 12,8 

år. I tabellen nedanför finns alla värden rörande lönsamhetskalkylen samlade. 

 
Tabell 5: Resultat lönsamhetskalkyl 

Lönsamhetskalkyl Resultat 

Investeringskostnad innan stöd [kr/kW] 17 000 

Totala kostnaden innan stöd [kr] 1 849 600 

Kostnad efter 20% stöd [kr] 1 479 680 

Antaget elpris [kr/kWh] 1,15 

Årlig besparing [kr] 115 179,40 

Återbetalningstid [år] 12,8 

Ekonomisk livslängd [år] 25–30 år 

 

Beräkningar gjordes även avseende de elcertifikat som anläggningens ägare har rätt till. 

Snittpriset antogs utifrån kostnaden för mars 2019 och en snittkvot beräknades utifrån 

Energimyndighetens givna kvotnivåer i 15 år framöver. Tabellen nedanför summerar 

resultaten. 
Tabell 6: Resultat elcertifikat 

Elcertifikat Resultat 

Snittpris [kr/MW] 110,60 

Antal per år [MW] 100 

Totalt pris [kr] 11 060 

Pris under 15 år [kr] 165 900 

Andel kvotpliktig [%] 26,2 

Andel kvotpliktig [MW] 26,2 

Årligt pris kvotpliktig [kr] 2897,72 

Pris under 15 år kvotpliktig [kr] 43 465,80 

Vinst [kr] 122 434,20 

Tabell 4: Tabell över produktionen per månad (SMA 2019) 
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5. DISKUSSION 
Att göra en noggrann projektering och dimensionering på en solcellsanläggning är mycket 

svårt, då det är en hel del parametrar som skall tas i beaktan. I detta fall har anläggningen 

avgränsats till de två viktigaste huvudkomponenterna, panelerna och växelriktaren. Resultaten 

visar att den nödvändiga ytan för att uppfylla kravet på antal paneler och årsproduktion kommer 

att finnas tillgänglig när byggnaden står klar. Det är även noterbart att årsproduktionen man 

erhåller vid simulering med Sunny Design Web är högre än den teoretiskt beräknade. Detta 

beror med största sannolikhet på att kabelförlusterna inte är medräknade i programmet. 

Skillnaden ligger dock inom acceptabla gränser och det viktigaste är att årsproduktionen 

uppfylls i båda fall.  

 

Antalet paneler är en faktor som självklart är viktig och det hade eventuellt varit säkrare att 

genomföra projekteringen och få en större marginal till att uppfylla årsproduktionen genom att 

välja 360 paneler. Men efter samtal med installatörer i branschen blev det klarlagt att i en 

förprojektering ska den beräknade produktionen ligga så nära önskemålet som möjligt. Även 

om det skulle finnas tillgänglig yta för fler paneler. Därav får alternativet med 340 moduler 

anses var det mest lämpliga, för att uppfylla kundens önskemål och krav men också ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

 

Vanligtvis underdimensioneras växelriktaren inom intervallet 10–20%. Dimensioneringen gav 

ca 8%, vilket bedöms vara en liten avvikelse från det önskade intervallet. Så länge växelriktaren 

är väl lämpad för systemet så spelar den faktiska siffran inte någon större roll. En annan 

tänkvärd aspekt är hur cellprestandan påverkas av temperaturen, en lägre celltemperatur höjer 

prestandan vilket i sig är intressant då energin från solinstrålningen är högre vid varmare 

temperaturer samtidigt som cellen då fungerar sämre.  

 

En verkligt noggrann lönsamhetskalkyl är väldigt krävande då den innehåller många detaljer 

som måste beaktas. I detta arbete har en översiktlig kalkyl gjorts med ungefärliga kostnader. 

Resultatet visar att anläggningen blir lönsam med god marginal. Skulle anläggningen hålla i 30 

år innebär det att dryga 17 av dessa år genereras gratis elenergi, med undantag för kostnaden 

som blir vid byte eller reparation av växelriktarna. Utöver detta kan även en intjäning göras på 

att sälja de elcertifikat som ägaren har rätt till. Naturligtvis är uträkningarna till viss del 

förenklingar, men de visar ändå på att installationen är lönsam. 

 

Att beräkna hur stor del av det totala energibehovet som solcellsanläggningen kommer att täcka 

är svårt att förutse, eftersom att det inte finns uppgifter om tidigare års energiförbrukning, då 

fastigheten ännu inte är byggd. Denna jämförelse faller därför bort av naturliga skäl.  

 

Avslutningsvis behöver nog en datorsimulering göras baserat på de valda komponenterna och 

där alla parametrar som påverkar prestandan hos anläggningen tas i beaktan. Detta hade 

resulterat i ett bättre underlag som kunde ligga till grund för ett slutgiltig beslut om 

solcellsanläggningen ska byggas eller ej.  

6. SLUTSATS 
Syftet med detta arbete har varit att göra en teoretisk projektering och dimensionering av en 

solcellsanläggning samt att utföra en lönsamhetskalkyl baserat på de krav som kunden har 

angivit. Beräkningarna visar att möjligheterna att installera en solcellsanläggning som 

motsvarar kundens krav finns, och att anläggningen även ur ett ekonomiskt perspektiv är 

lönsam. För att få en större noggrannhet i alla beräkningar behövs datorsimuleringar. Sådana 
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hade bidragit till en ännu bättre projektering av solcellsanläggningen och även givit ett mer 

exakt resultat. Simuleringarna bör rimligen också vara nästa steg och därefter kan kunden 

erbjudas ett kostnadsförslag, baserat på resultaten. 
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