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• Hur fungerar solceller?

• Användningsområden

• Utveckling i Sverige

• Vilka möjligheter finns det som 
privatperson……

• ….och är det lönsamt?

• (Produktion just nu i närområdet.)



  

Solceller, solfångare?

• Solceller används för att skapa elektricitet….

• ...medan solfångare används för att 
koncentrera värme till luft eller vatten. 

Solfångare Solcell



  

Funktionen hos en solcell.
• Består av dopade halvledare som skapar 

en spänning på ca 0,5V / 3A per dm2 

vid fullt solljus.

• Brukar delas in i 3 olika grupper: 
– Polykristallina (Kostnadseffektiva)
– Monokristallina (Högst verkningsgrad)
– Tunnfilmssolceller (Tunnast och böjbara)



  

Användning
• För att vara praktiskt användbar måste ett antal 

solceller seriekopplas för att få en användbar 
spänning, normalt seriekopplas 36st celler ihop i en 
solpanel avsedd för ett 12V DC system (panelen 
ger då en utspänning på ca 17V)

• Solpaneler avsedda för nätanslutning har 
ännu fler seriekopplade solceller, vanligt 
antal är 72st (=ca 36V DC utspänning).

• En polykristallin solpanel har en toppeffekt av ca 
150W / m2



  

Användningsområden
• Man brukar dela in en solcellsanläggning i 2 olika grupper, icke 

nätanslutna och nätanslutna.

• Hos en icke nätansluten anläggning används nästan alltid ett batteri 
som mellanlagring, hos en nätansluten anläggning fungerar elnätet 
som “batteri”, dvs. man minskar produktionen av reglerkraften i elnätet, 
i Sverige används vattenkraften för det ändamålet. 

• En icke nätansluten solpanel behöver en regulator mellan solcell och 
batteri, en nätansluten har en växelriktare mellan solcell och elnätet.



  

Utveckling nätanslutna anläggningar

Källa: Bengtsvillblogg.info

I slutet av 2014 fanns det i Sverige 69,9MW installerad effekt, vilket genererar 
ca 0,06% av Sverige totala elproduktion :-( 
Dom länder i världen som har högst andel solel är Tyskland, Italien och 
Grekland med en andel av 6-7,5% solel…... 



  

Kostnader för liten solelanläggning?
• Det finns idag många företag som säljer färdiga paket 

med solceller, växelriktare och installationsmatrial.

• Exempel: ett litet mindre paket med en maxeffekt på 
3kW innehållade 12st 250W solpaneler (ca 20m2), 1st 
Växelriktare och installationsmatriel kan köpas för ca 
45000kr. En sådan anläggning producerar ca 
2850kWh/år, och livslängden är minst 20år.

• Som privatperson kan man ansöka om 
investeringsstöd på 20% av kostnaden, eller ROT 
avdrag för installationskostnaden.

   
Källa: Nordensolar.se



  

Vad krävs för en bra installation?
• Solpanelerna bör monteras mellan SO och SV, fri 

sikt mellan öst-väst och med en lutning på 20-60º 



  

Övriga faktorer som påverkar elproduktion:
• Olika platser i Sverige har olika många 

soltimmar...kustområden i Götaland/Svealand ligger 
lite högre.

• Skuggningar från tex. träd, byggnadsdelar etc.

• Högre temperatur på solpanelen minskar 
verkningsgraden, riktvärde 0.45% per grad över 25º

• Förluster i kablar och växelriktare.

• Naturlig variation av antalet soltimmar per år.



  

Inkoppling

Källa: Solcellsbyggarna.se



  

Intäkter/besparingar från en liten solelanläggning?

• Den egna elproduktionen och förbrukning är i 
princip aldrig lika…. 

Förbrukning 
egenproduserad el

Förbrukning 
köpt el

Överskott
egenproduserad el



  

...vilket gör att elen blir olika mycket “värd”
• Den el som man använder själv innebär en 

besparing av hela elpriset inkl. nätavgifter och 
skatter, ca 1kr/kWh. Dock inte dom fasta avgifterna 
till elproducent och nätägare som vi räknar till ca 
4500kr/år.

• Den el som man för tillfället inte själv använder kan 
man sälja. Man kan även sälja elcertificat och man 
får skattelättnader och ersättning för “nätnytta”.

Räkneex: (30öre elpris) + (15öre elcert) + (5 öre 

nätnytta) + (60 öre skattelättnad) = 1,1kr/kWh. 



  

Räkneexempel:

• Kostnad solelanläggning 3kW, inkl. 
installationsbidrag, exkl. 
monteringskostnad = 36000kr.

• Intäkter/besparing per år, ca 3000kr….

… vilket ger en återbetalningstid på 12år 
med dagens ganska låga elpriser…

• Tillverkarna av solpaneler brukar ge en 
“effektgaranti” på 20-25år. 



  

Aktuella driftsdata: 
• Sunny Portal

• Kontrollrummet, svenska kraftnät

https://www.sunnyportal.com/
http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/


  

Summering

• Sverige har en låg andel solel, jämfört med övriga 
Europa.

• Priset för en solcellsanläggning har sjunkit drastiskt 
dom senaste 5 åren.

• Även med dagens ganska låga elpriset…
• …är en solelanläggning betald på ca 12år, 

livslängden är MINST 20år. Ganska säkert mycket 
längre.

• En solcellsanläggning är en vinst både för miljön, 
ekonomin och “din sociala status” :-). 
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