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Det är dagen efter skolstart och eleverna börja 
strömma in till skolbyggnaden som badar i morgon-
ljus uppe på en kulle i Torslanda. 
Skolan byggdes 2013 med 118 kWp solceller både 
på fasad och tak samt som solavskärmning för 
fönster åt söder.
Projektet har gett goda lärdomar för både fas-
tighetsägaren Göteborgs Stad och elever på skolan. 

Nina Jacobsson Stålheim, är hållbarhets- och 
teknikchef inom Lokalförvaltningen vid Göteborgs 
stad. Hon blickar ut över det stora taket i söderläge 
som delvis är täckt med polykristallina solcellsmod-
uler, placerade dikt an i takets lutning.
- Ja, härifrån tar vi med oss att redan i ett tidigt 
skede styra placering av avluftsventiler och andra 
takobjekt, så att de inte förstör potentiell takyta 
för solceller, säger Nina Jacobsson Stålheim. Idag 
arbetar Lokalförvaltningen ihop med solcellsexperter 
för att hjälpa oss i projekteringen och urvalet av nya 
anläggningar. 

Göteborgs Stad har en mycket ambitiös plan att 
genomföra inom de kommande åren. Göteborgs Stad 
har ett mål på 500 GWh närproducerad förnyelsebar 
el 2030. Lokalförvaltningen har i sin tur ett mål på 
35 GWh solelsproduktion 2030. Samtliga lämpliga 
nybyggnationer projekteras med solceller på tak, 
såsom förskolor och äldreboenden.

Om solcellsmodulerna enbart hade suttit på Torslan-
daskolans höga tak, hade de inte varit synliga alls för 
eleverna. Men skolan har även flera fasadmontage. 
Förutom att producera el, har solcellerna fler viktiga 
uppgifter här.
- Den största nyttan är det pedagogiska värdet för 
elever och personal, vi hör ofta att anläggningen tas 
upp i undervisningar, säger Nina.
Dessutom fyller modulerna som är monterade i 
vinkel på fasaden ovanför fönstrena, funktionen som 
solskydd på söderfasaderna. När solcellsmoduler har 
ytterligare funktionen utöver att producera el,  
klassas de som byggnadsintegrerade. Då är det  
extra viktiga att ta hänsyn till fler faktorer i  
projekteringen.
- Vi tittade mycket på skuggning som eventuellt 
skulle begränsa solcellernas energiproduktion, men 
nu har vi upptäckt att det även är viktigt att ta med 
möjligheten att regn kan tvätta av smuts och pollen 
från modulerna, konstaterar Nina och pekar ut några 
moduler där halva delen skyddas av takfoten och 
som därmed både skuggas och förblir smutsig. Det 
är också en lärdom vi tar med oss för kommande 
projekteringar. 

Anläggningen på Torslandaskolan producerar mer el 
än användningen momentant i skolan under vissa 
perioder, och levererar då ut överskottet på elnätet. 
Nina berättar att det tog lite extra tid att skapa 
rutiner för att hantera överproduktionen.
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- Vi visste inte hur det fungerade, och fak-
tiskt inte vår nätägare Göteborg Energi heller, 
minns Nina. Det tog ganska lång tid innan vi 
fick saker på plats som det skulle och att vi 
fick in rutiner. Det var inte så krångligt men 
man behöver kolla upp och utse en person som 
hanterar detta.
 
STORSATSNING UTMANING 

De kommande årens solcellsinstallationer ska 
underlättas genom att det nu finns rutiner för 
anslutning samt drift och underhåll av anläg-
gningarna.
- Den stora utmaningen är nu att få ut ett 
mycket stort antal installationer de kom-
mande åren, vilket kräver en annan organ-
isation, upphandling och att marknaden kan 
leverera, säger Nina. Även att hitta kostnads-
effektiva lösningar i det befintliga beståndet, 
med tanke på ökade laster, störande kompo-
nenter på befintliga tak, bevarandekrav och så 
vidare.

Lokalförvaltningen ska verka mot det långsik-
tiga målet att mer än 60 % av den fastighets- 
och verksamhetsel som förvaltningen behöver 
i det egna beståndet produceras med hjälp av 
solceller. Målet ska vara nått senast efter en 
takunderhållscykel om 40 år.
Solcellsinstallation ska i så hög grad som 
möjligt ske i samband med takunderhåll och 
nybyggnation samt med beaktande av drift-
effektivitet och lönsamhet.  
Under sommarhalvåret kommer ett överskott 
av solel i vissa fastigheter säljas och matas ut 
på elnätet. 

FAKTA

Datum driftsättning:
2013

Montagesätt:
Tak, fasad och  
solavskärmning

Effekt:
118 kWp

Årsproduktion:
101 MWh 

Typ:
Polykristallin kisel.

Kostnad:
2,35 miljoner kr

Vänster: Solcellsmodulerna 
är monterade på fasad och 
som solskydd.

Ovan: Nina Jacobsson 
Stålheim blickar ut över 

takanläggningen.

Höger: Om inte avlufts-
ventilerna hade placerats 

utspridda på taket, hade en 
större solcellsanläggning 

kunnat byggas.
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SOL, VIND 
OCH VATTEN
Varbergs kommun, Tvååker

Bruset från trafiken på E6 överröstas denna  
soliga sommardag av den kraftiga vinden, som 
får den höga majsen i fältet att vaja och vind-
kraftverken att snurra i högt tempo. 

Helt tyst står dock en av Sveriges största  
solcellskraftverk, som ägs av det kommunala 
energibolaget Varberg Energi, och producerar 
elkraft för fullt.
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FAKTA

Datum driftsättning:
20160630

Montagesätt:
Markmontage, pålat 
bärverk

Effekt:
2700 kWp

Årsproduktion:
3 GWh +-10%

Typ:
Monokristallin kisel.

Kostnad:
23,5 miljoner kr

Ola Wilhelmsson, projektledare och inköpschef på 
Varberg Energi, låser upp och larmar av den höga grin-
den som leder in på området. Han stänger noggrant. 
Det är inte enbart för att fåren som betar gräset på 
fältet inte ska kunna smita ut, området har även drab-
bats av två stölder, varav den senare var särskilt fräck.
- Det är svårt att skydda sig helt, tjuvarna är innova-
tiva. Vid detta tillfälle hade tjuvarna använt stegar och 
andra redskap för att klättra över det höga elstängslet 
som både larmar och ger 10 kV vid beröring, berättar 
Ola. Totalt stals då 140 solcellsmoduler. 
Anläggningen räknas som en av Sveriges största med 
en effekt på 2,7 MW. Dessutom är det även landets 
hittills billigaste, kostnad per installerad watt är en-
dast 8,88 kr. 
- Det beror dels på att markmontaget var mycket 
prisvärt, entreprenören har använt ställningar för 
solcellsmodulerna som är pålade 180 cm ner i backen, 
fästa med markskruv i den platta marken, säger Ola. 
Dels fanns kraftledningar redan framdragna till om-
rådet, de fem vindkraftverkens kabelkapacitet räcker 
även till för solcellsanläggningens effekt.

ENKEL ANSLUTNING

Att det dessutom är Varberg Energi själva som äger 
nätet, har också gjort att anslutning och tillstånd har 
gått snabbt och smidigt. År 2008 var företaget det 
första energibolaget i Sverige som kunde erbjuda en-
dast förnyelsebar el till sina kunder genom varumärket 
”Vivab” (vind & vatten).
Anläggningen ”Solsidan” utformades som en total-
entreprenad och en riktad upphandling skickades ut 
till nio leverantörer i Sverige och Danmark. Tack vare 
ett noggrant arbete med förfrågningsunderlaget som 
även innehöll en tydlig kravspecifikation och tidplan, 
förlöpte projektet enligt plan utan störningar.
- Hela byggprojektet från åkermark till färdig sol-
cellspark tog tolv veckor att genomföra, säger Ola. Vi 
sökte och fick maximala beloppet solcellsbidrag; 1,2 
miljoner kronor.
- Vi är mycket nöjda och har lyckats att få en mycket 
fin anläggning med en optimal placering utmed E6:an 
och Västkustbanan, så detta ger en optimal positiv 
upplevelse för solceller till allmänheten, berättar han 
vidare.

HÖGA ELPRISER HJÄLPER

Investeringsmässigt så var det på gränsen fram till i 
vintras då elpriserna och värdet på elcertifikaten gick 
upp. Det enda negativa har varit att några enstaka 
bönder tycker att jordbruksmark inte ska upptas av en 
solcellsanläggning. 
- Vi har som argument att vi kan avetablera solparken 
på samma tid som vi monterade upp den och att 
marken då åter kan användas som åkermark, samt att 
vi även använder marken som betesmark, säger Ola.

Ola Wilhelmsson är mycket nöjd med anläggningen, 
byggnationen gick lätt att genomföra och allt har 
fungerat som det ska. Underhållet är minimalt och om-
givningen har reagerat positivt på satsningen.
Mest utmanande i projektet var att hitta en lämplig 
placering. ”Solsidans” mark arrenderas i 35 år av Region 
Halland.
- Vårt nätområde inom Varbergs kommun är under en 
expansiv fas vad det gäller nyinflyttning, därav kan det 
vara svårt att hitta lämplig etablering för solcellsparker 
på mark, säger Ola. 

Olas tips till kollegor i andra kommuner och landsting 
i Sverige är att göra studiebesök, låta någon internt 
skaffa kunskapen och driva projektet från början.
- Vi hade inte gjort något annorlunda om vi skulle 
bygga idag. Kravspecifikationen var så pass tydlig så 
att utförandet kunde ske utan några ÄTOR, säger han 
nöjt. Jag är övertygad att solenergin är en mycket bra 
komplettering för vind och vattenkraft. Framförallt på 
sommaren när det brukar blåsa mindre. Överst: Solcellsparken ligger 

mycket nära E6 och flera 
vindkraftverk.

Ovan: Spår av får. Djuren 
använder anläggningen 

kabelstegar för sina egna 
ändamål.

T.v: Anläggningen är numera 
noggrannt inhängnad.

Foto: Martina Thalwitzer
Flygfoto: Solkompaniet
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STACKEN 
GÖTEBORG

en rad av fem likadana höga stjärnhus 
från 1960-talet, sticker kollektivhuset 
”Stacken” ut rejält. 

Istället för slitna miljonprogramsfasader 
i betong och plåt, glänser höghuset som en svart 
pärla i sommarsolen. Det beror på att hela byg-
gnadens fasad består av tunnfilmssolceller, som 
fungerar likadant som vanliga fasadskivor. Med 
den stora skillnaden att här produceras det 80 
MWh solel om året.

För några år sedan började två av de boenden i den 
kooperativa hyresrättsföreningen som äger huset, 
fundera över hur byggnaden skulle kunna energi-
effektiviseras. Zack Norwood och Dan Eric Archer  
arbetar själva inom forsknings- och  
konsultbranschen med solenergi och tog sig an 
projektet.

I

BIPV
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FAKTA

Datum driftsättning:
20170915

Montagesätt:
BIPV fasad och tak

Effekt:
157 kWp

Kostnad:  ca 4 miljoner kr

Årsproduktion:
80 MWh

Typ:
Tunnfilm amorft kisel 
(fasad) samt mono- 
samt polykristallin 
kisel (tak)

2

Höghuset renoverades enligt passivhusstandard med 
en fasadbeklädnad i form av tunnfilmssolceller. På 
taket ligger mono- och polykristallina solcellsmoduler 
delvis integrerade. 

I korthet fungerar fasadsystemet så att styva plattor 
av stenull monterats direkt på den befintliga fasaden. 
Isoleringen sitter direkt på fasaden utan luftspalt, men 
tack vare en brand- och fuktsäker träläkt bildas en  
30 mm djup luftspalt mellan isolering och fasadsolcel-
lerna.

Tunnfilmssolceller monterades på samtliga husets 
fasader, inklusive de åt norr. På de småytor som ”blir 
över”, används svart fasadplåt istället. 
- Bäst med vår anläggning är solelen såklart, säger 
Zack med ett leende. Och att man i vårt fall sparat 
material som vi annars skulle använt för att täcka 
fasaden.

Men både under projekterings- och byggskedet  
uppstod en del problem.
- Vi skulle ha önskat att arkitekterna hade projekterat 
allt med hjälp av deras konsult, men på grund av att 
projektet var ovanligt kunde de inte göra klart projek-
teringsarbetet för solcellsanläggningen, berättar Zack. 
Detta visade sig vara ett misstag då total- 
entreprenören inte var van vid solceller och gjorde 
några felaktiga beslut som krånglade till bygget. Det 
skulle ha varit bättre om handlingarna hade varit helt 
vattentäta när de lämnades över. Entreprenören lys-
snade tyvärr inte särskilt mycket till våra råd när det 
gällde projekteringsdetaljer.
Monteringen av solcellerna har varit något mer kom-
plicerad än om ”vanligt” fasadmaterial hade använts 

eftersom solpanelerna ska kopplas ihop under monter-
ingen och inte får skadas. I övrigt skiljer inte monter-
ingen så mycket jämfört med andra vanligt förekom-
mande fasadmaterial, säger han.

Kostnadsmässigt är det i detta fall billigare med sol-
paneler som fasadmaterial än fasadskivor. Endast sol-
panelerna kostar ca 170 kr/m2 och det billigaste vanliga 
fasadmaterialet kostar från ca 200 kr/m2 och uppåt. 
Glasfasader kostar minst tre gånger så mycket.
Enligt projekteringen är toppeffekten teoretiskt 157 
kWp, men momentantoppeffekten är beräknad till ca 
55 kWp. Detta eftersom hela fasaden är klädd, dvs alla 
väderstreck. 
 
Zacks tips till beslutsfattare inom kommun och landst-
ing är att bostadsbolag borde anställa egna ingenjörer 
för att projektera BIPV och lågenergirenoveringsprojekt. 
Han tror att det skulle vara lönsamt med hänsyn till hur 
många projekt som görs varje år. 
- Byggbranschen förändrar sig jättelångsamt, kommu-
ner och landsting måste visa vägen. 

Överst t.v: Före och efter; i 
förgrunden syns hur huset 
Stacken såg ut innan 
renovering.

Överst t.h: Solen blänker i fasaden 
på byggnaden.

T.h: Ytor som inte täcks av 
solcellsmoduler, har klätts in 

i svart plåt.

T.v: Fönster och hängrän-
nor bildar kontrast mot den 

svarta fasaden.

Zack Norwood är en av intitiativtagarna bakom energieffektiviseringen och solcell-
sanläggningen på kollektivhuset Stacken i Bergsjön.

Foto: Martina Thalwitzer
Flygfoto: Mikael Wallander
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Regionens energicontroller Jan Lindberg inspekterar 
montaget med barlastlösningen och konstaterar att 
den gångna vintern hade kunnat innebära problem 
för solcellsanläggningarna på sjukhusen i  
Örnsköldsvik och Sundsvall.
- Det var extremt mycket snö i vinter, som dess-
utom låg kvar långt in i april. Produktionen kom 
igång först i början av april, med fullproduktion först 
i mitten på april. Solelproduktionen i solavskärmn-
ingarna kom igång betydligt tidigare där skillnaden 

 STANDARD GER 
LÖNSAMHET

mot föregående år inte var stor. Nu har stora delar 
av bortfallet kompenserats med extremt många 
soltimmar, så vi får se i slutet av året om vi hamnar 
på en normalproduktion även 2018.
 
Anläggningarna har tidigare år producerat bättre 
än förväntat. På sluttande tak i Region Västernorr-
land installeras förutom i söderläge även i öster 
och väster för att få en ”bredare” produktionsprofil. 
Gällande underhåll har man bestämt att ingen snö-

Arbetet med en helt ny solcellsanläggning är i full gång på Sundsvalls 

Sjukhus denna soliga sensommardag. Men på det platta Rehab-taket 

monterades redan hösten 2014 en 59 kW stor anläggning, som man nu 

hunnit utvärdera ordentligt gällande produktion och montagemetod.
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Foto: Martina Thalwitzer

Jan Lindberg, Energicontroller

Det gamla taket bestod av gummiduk och sten och var redo för renovering.

skottning ska utföras på tak med solcellsmoduler.
- Anläggningarna kräver väldigt lite tillsyn och un-
derhåll och är tillförlitliga, inga drifttekniska problem 
så här långt. Förutom att de ger en produktion av 
förnybar el så ser vi det som en prissäkring av delar 
av framtida elbehov. De allra flesta ser satsningarna 
på solel som positivt då det i Region Västernorr-
land ger möjlighet att lyfta fram övriga energi- och 
miljösatsningar i ett större sammanhang inom och 
utanför organisationen. 

Region Västernorrlands strategi har varit att ta fram 
ett fåtal olika lösningar, vilket förenklar framtida 
projektering.
- Vi har arbetat fram standardlösningar beroende av 
de byggtekniska förutsättningarna på våra  
byggnader som är platta tak, sluttande tak, vägg-
montage och integrerade i solavskärmning, säger 
Jan Lindberg.  

Det platta taket var tidigare belagt med sten på 
gummiduk, en vanlig takbeläggning på 1970-talet. 
I samband med en planerad renovering av taket, 

forslades all sten bort och ny takduk påfördes.  
Standardlösningen för platta tak är ett montage-
system med 15 grader uppvinklade moduler som 
hålls på plats av barlast av betongplattor. Några träd 
framför byggnaden ger en del skugga vid perioder 
med lågt stående sol. 
- En problemställning att ta hänsyn till är att befint-
liga tak måste ha tillräcklig hållfasthet med dagens 
byggregler samt i övrigt vara i gott skick under-
hållsmässigt för att undvika framtida problemställn-
ingar, poängterar Jan.
Regionen har handlat upp en ramavtalsentreprenör 
som installerar solcellsanläggningarna som total-
entreprenader. Byggandet har gått bra med entre-
prenörer som fungerat väl både kvalitetsmässigt 
och med avseende på tidsplanering, ekonomi mm. 
Regionen har sökt och beviljats solcellsbidrag för 
installationer från 2010 och framåt.
- Ja, vi har till dags datum sökt och fått utbetalt 3,9 
milj kr, informerar Jan. Pågående och planerade fyra 
projekt har vi beslut från länsstyrelsen på ytterligare 
2,25 miljoner i bidrag och ett effekttillskott på 465 
kW.  

Den största utmaningen i solenergisatsningen 
har varit att hitta lämpliga placeringar för an-
läggningarna. De olika etapperna inleddes med 
en förstudie över tillgängliga tak och teknikval för 
solcellsinstallationerna.  Förstudierna har genom-
förts med egen personal och experthjälp inom 
området  såsom solelteknik och arkitekt. Jan 
Lindbergs bästa tips till kollegor är att tidigt ta 
fram standardkoncept för verksamheten.
- Se även till att handla upp en entreprenör eller 
ramavtalsentreprenör som genomfört arbeten på 
större anläggningar med gott resultat, tipsar han.  

I den nuvarande miljö- och energiplanen för 
Region Västernorrland 2015-2019 finns ett mål 
formulerat att t.o.m 2019 ska 2% av elanvänd-
ningen bestå av egenproducerad solel, vilket är 
cirka 800 MWh solel per år. All el används för 
eget bruk. Regionens mer storskaliga satsning 
drog igång 2013/2014, med målet att ha totalt  
7 000 kvm solel till 2019. 
- Vi kommer att ha ca 5 500 kvm i drift under 
2018, och räknar med att nå målet nästa år, säger 
Jan nöjt. 

FAKTA

Datum driftsättning:
2014 

Montagesätt:
Barlast på platt  tak

Effekt:
59 kWp

Årsproduktion:
48 MWh

Typ:
Polykristallin kisel

Kostnad:  
1 miljon kr

Solcellsmodulerna är monterade med 15 graders vinkel på det platta taket.
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POPULÄR 
PARKERING

Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Det är nästintill omöjligt att hitta en ledig parkeringsplats 
på den stora asfaltsytan där solcellstak skyddar bilarna 

från värme och nederbörd. 

Parkeringen har blivit mycket populär bland personal och 
besökare till Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Sjukhuset har 
satsat stort och täcker nu ungefär halva sin baslast en 
solig sommardag med närproducerad förnyelsebar solel.
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FAKTA

Datum driftsättning:
2016 - 2018

Montagesätt:
Smidesstommar över 
parkeringplats

Effekt:
1300 kWp

Årsproduktion:
1,3 GWh 

Typ:
Monokristallina kisel-
moduler i dubbelt 
glas med transparent 
baksida 

Kostnad:
ca 28 miljoner kr

Projektledare vid Västfastigheter Joakim Staaf är 
mycket nöjd med anläggningen och att den utöver el 
även ger andra positiva effekter för sjukhuset.
- Den här varma sommaren har det varit skönt att 
kunna parkera bilen i skuggan, säger han och visar 
runt på den stora anläggningen som har byggts i tre 
etapper sedan 2015.
Joakim Staaf nämner flera aspekter kring solcellsan-
läggningens fördelar.
- Ska jag rangordna så är det nog känslan det ger att 
stå och titta på anläggningen och dess symbolik. Det 
finns en massa energi som ingen äger, man kan bara 
hämta in och använda den, säger han med ett leende. 
Skaraborgs sjukhus baslast på ca 2,6 MW dagtid en 
vardag och nuvarande solcellsanläggning har topp-
effekten 1,3 MW. Det innebär att halva sjukhusets  
energianvändning dessa dagar produceras med hjälp 
av solen och att ingen el matas ut på allmänna el-
nätet. Dessutom finns planer på ytterligare en stor-
skalig markanläggning inom sjukhusområdet, som just 
nu befinner sig i utredningsfas.

DIMENSIONERING VIKTIG

Västfastigheter höll själva i projekteringen men tog 
in expertis i form av konsulter i projekteringsgruppen. 
Montering samt inkoppling av stommar, bärverk och 
paneler gick helt smärtfritt, dock stötte man på lite 
hinder i marken när fundamenten skulle utföras, något 
som enligt Joakim inte är ovanligt vid markentrepre-
nader.
- Totalt sett är vi riktigt nöjda, vilket vi ska vara med 
tanke på all den fina respons vi har fått från alla 
studiebesök vi har haft här, konstaterar Joakim. Sedan 
finns det alltid detaljer man kanske skulle gjort annor-
lunda när man sitter med facit. I dag skulle jag nog ha 
utrett byggnadshöjden lite mer.
Till en början dimensionerades stålställningarna näm-
ligen efter en snöröjningsmaskins höjd, vilket gjorde 
att det blev väldigt dyrt och som påverkade totaleko-
nomin betydligt. Senare i projektet kapades höjderna 
något.
- Underhållet har fungerat över förväntan, sol-
cellsmodulerna är nästintill underhållsfria, säger  
Joakim nöjt. Vi hade räknat med att få tvätta rent 
ytorna från damm, pollen och annat en gång om året. 
Det har dock visat sig att det inte behöver göras så 
ofta. 

När det gäller styr och övervakning fungerar allt som 
det ska internt, men man har fortfarande problem med 
visualiseringen externt.
- Det som inte fungerar är visualiseringen på webben 
över producerad el, vi får inte ut alla data än som vi 
ska få, berättar Joakim. Internt har vi koll på det men 
vi vill ju så klart att även andra ska se det så det  
jobbar vi med fortfarande.

Mest utmanande i projektet har varit att göra en  
upphandling med spridda entreprenörer. I detta fall 
skulle mark-, el-, plåt-, smides- och solcellsentre-
prenörer samsas. 
- Ingen av dessa är vana vid att vara generalentre-
prenörer och har heller inte bra koll på samtliga övrigas 
branscher, nämner Joakim som en av anledningarna 
till utmaningen. Vi har fått dela upp entreprenaderna i 
olika utföranden och konstellationer. Jag är fortfarande 
osäker på vilket sätt som är bäst. I dag skulle jag nog 
köra det som en helt delad entreprenad och hantera 
byggledning och samordning själv.

ERFARENHETSUTBYTE

Joakim Staafs bästa tips till kollegor i andra kommuner 
och landsting är att se över kalkylmetoden genom att 
ta hjälp av andra som har erfarenhetsvärden.
- Vi var ganska tidiga med vår typ av anläggning och 
då fanns det inte så många erfarenhetsvärden att få 
tag i. Det vi har lärt oss då våra anläggningar varit i 
drift ett tag är att vi når ”break-even” mycket tidigare 
än förväntat. Vilket innebär att vi får ”gratis” el under 
en längre tid än vad vi har kalkylerat med.  

Foto: Martina Thalwitzer
Flygfoto: Mikael Wallander

Parkeringen med sol-
cellstak är populärare 
än den med träd.

Ovan: Solcellstaken har hög 
produktion pga den goda 
ventilationen.

Höger: De mono- 
kristallina solcells- 

modulerna ger bra skydd .

Nedan: Joakim Staaf är 
mycket nöjd med  

anläggningen.
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Det har dock inte hindrat honom i hans visioner om 
ett mer miljövänligt Region Uppsala. Han är en av 
de drivande bakom regionens satsning på förny-
elsebar energi som bland annat innebär planerad 
installation av 500 kWp mellan 2019 och 2022. 
Just nu byggs det 8 200 m2 solceller på Regionens 
fastigheter, vilket kommer att täcka cirka 2,3% av 
Region Uppsalas elanvändning.
- Vi ville göra nåt bra för Uppsala så vi gjorde en 
undersökning om vi kunde installera solceller eller 
solfångare, resultatet blev att solceller var bäst att 
installera, berättar Fredrik. Efter det skrev vi ihop ett 

 HELHETSTÄNK  
PÅ HÖG HÖJD

miljöprogram där vi äskade pengar från politikerna 
för att kunna installera ca 1 hektar solceller som 
skulle motsvara ca 2% av vår egen konsumtion av el. 

Fredrik och hans medarbetare började med att 
inventera vilka fastigheter som skulle kunna få sol-
celler, efter det tog de in en konsult som skulle skapa 
förfrågningsunderlag. De var inte helt nöjda med 
resultatet så de tog kontakt med sin elinstallatör 
som projekterade själv. Byggskedet förlöpte därefter 
utan problem och de är mycket nöjda över sina an-
läggningar med flera olika montagesätt.

Från takåsarna på Region Uppsalas byggnad C11 har man en vidsträckt 

utsikt över staden. Teknikförvaltaren Fredrik Sadjak klättrar vant upp till 

sadeltakets gångbrygga på det 6 våningar höga huset.

- Du ska veta att jag egentligen är höjdrädd, ropar han glatt ut över hustaken.
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Foto: Martina Thalwitzer

Det något ovanliga beslutet att inte söka solcells-
bidrag togs för de anläggningar som Regionen har 
installerat fram tills nu.
- Ja, vi tycker inte att vi som är skattefinansierade 
ska ta medel från privata och företagsanläggningar 
som kanske inte hade byggt en solcellsanläggn-
ing annars, förklarar Fredrik. Våra anläggningar är 
så stora och det skulle göra att den gemensamma 
bidragspotten tar slut snabbare, vilket inte känns 
schysst mot de andra. Men vid nästa utbyggnad ska 
vi omprova det, vi får se om vi söker bidrag då. 

Samtliga anläggningar är kopplade till fastighet-
ernas överordnade system. Varje anläggning mäts 
även separat med flertalet olika sensorer; bland an-
nat solinstrålning, temperatur och fuktighet för att 
kunna se hur väder och vind påverkar solcellsmod-
ulerna och produktionen. Dessa värden sparas i en 
databas på sekundnivå där även väderförhållanden 
registreras via lokala väderstationer på Region Up-
psalas fastigheter. Man har installerat ett avancerat 
mätsystem med väderstationer i samband med 
solcellsmontagen. Anledningen är att det i dagsläget 
inte finns några storskaliga datafångster från verk-
liga solcellsinstallationer. Målet med mätsystemet är 
att kunna samla in värden från anläggningarna som 
skall jämföras med väderdata från aktuell instal-
lation. Då den mesta datan om solceller är teo-
retisk beräknad eller framtagen i labmiljö, kommer 
denna testbädd vara den första i världen som förser 

forskare och blivande solcellsägare med faktiska 
siffror om solel. Resultaten kommer sedan att lagras 
i en öppen världsunik databas där intressenter kan 
jämföra siffror för olika solceller och installation-
styper för att hjälpa till och påskynda sina egna 
solcellssatsningar. 
- Vi samarbetar tätt med forskningslaget här på Up-
psala Universitet som sammanställer dessa värden 
för sitt projekt, berättar Fredrik. De kristallina cel-
lerna monteras på falsen direkt och bifacial cellerna 
är monterade upplutade, för att kunna jämföra de två 
olika typerna av celler. 
  
Det har funnits utmaningar under projektets gång, 
som Fredrik tror beror på en ovana hos solcellsinstal-
latörer att arbeta med offentliga beställare.
- Solinstallatörerna är inte vana att jobba med en 
 offentlig beställare med höga krav, säger Fredrik.  
Arbetet är det inget fel på, men det är en större ut-
maning med alla krav och skyldigheter att ha koll på 
när man jobbar åt oss.
Dessutom har Region Uppsala upplevt det som väl-
digt krångligt med anslutning till elnätet och admin-
istrationen kring det.
- Det har varit på de fastigheter där Vattenfall är 
nätägare, konstaterar Fredrik. I andra kommuner har 
det gått bättre. Men i stort är det enkelt att ta hand 
om elen som produceras. 

Fredrik Sadjak, 
Teknikförvaltare

FAKTA

Datum driftsättning:
2017 

Montagesätt:
Platt och upplutade 
på falsat plåttak

Effekt:
75,9 kWp

Årsproduktion:
72,7 MWh

Typ:
Monokristallin kisel

Kostnad:  
1,95 miljoner kr

Vänster: På taken testas 
såval monokristallina som 

BiFacial-moduler.

Höger Fredrik Sadjak blickar 
ut över takåsarna i Uppsala.
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ÖDRIFT I  
VILDMARKEN

Kungsleden, Abisko

Det magnifika landskapet breder ut sig kring 
fjällstugorna längs Kungsleden i Abisko. 

I dessa trakter finns varken vägar, el, vatten-
ledningar, avlopp eller mobiltäckning.
Så när vandrare ville börja betala med kort 
istället för kontanter, fick STF Abisko ta hjälp 
av solenergi.

Lisa Nordström, ÅF, vandrade 
längs Kungsleden mellan Abisko 
och Nikkaluokta sommaren 2018.
Foto: Daniel Rylander
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FAKTA

Datum driftsättning:
2014-15
Montagesätt:
Fasadmontage 

Effekt:
585 Wp

Årsproduktion:
330 kWh 

Typ:
Monokristallin kisel

Kostnad:
25 000 kr

Jesper Nilsson arbetar med fjällstugorna för STF 
Abisko och berättar att de skötte nästa allt själva med 
projekteringen, men fick hjälp med dimensioneringen 
av solcellsanläggningen av entreprenören Solcells-
proffsen/Enable Energy. Byggskedet förlöpte utan 
problem.
- Allt flöt på bra och installationen var väldigt enkel, 
säger Jesper Nilsson.
Entreprenören Staffan Johansson berättar att de 
levererade materialpaketen till en turiststation i  
Abisko vid järnvägen och sedan körde STF produk-
terna med skoter upp till fjällstugorna. 
- Möjligheten att få vara med och elektrifiera stugor 
i harmoni med den sköra fjällnaturen känns väldigt 
kul, säger Staffan entusiastiskt.  Utmaningen är att få 
ett system som är driftsäkert och klarar av den långa 
mörka vintern där solen inte visar sig på flera månader. 
Kul också med en påläst kund som visste relativt 
mycket om vad de ville ha för komponenter och som vi 
kunde föra tekniska diskussioner med.

Vid de fjällstugor som inte har nätanslutning, valde 
man ett så kallat ”ö-driftsystem”, som består av 
solcellsmoduler, växelriktare, batterier, laddregulator 
samt reserv/nödkraft.
- Vi är väldigt nöjda med allt, säger Jesper Nilsson. Vi 
har fått ladda några batterier med elverk och batteri- 
laddare någon enstaka gång och bytt någon ladd- 
regulator men annars har det varit väldigt driftsäkert. 

Även entreprenören tycker att anläggningen fungerar 
bra, men ser även en förbättringsmöjlighet.
- Växelriktarna har en smart standbyfunktion som 
sparar mycket energi och gör att man klarar sig med 
mindre batterikapacitet, berättar Staffan Johansson. 
Det händer idag att något batteri ibland fryser sönder 

i den stränga kylan trots den låga självurladdningen 
i de så kallade GEL-batterierna. Vi har föreslagit att 
komplettera anläggningarna med en särskild ladd-
regulator som skulle användas under vinterhalvåret 
för underhållsladdning och därmed sänka fryspunkten 
i batterierna. Man skulle alltså ha en regulator som är 
optimal för sommarbruk och solsken samt en som är 
optimal för vinter och svagt ljus. 

STF Abisko har i dagsläget inga planer på att bygga 
fler anläggningar men är nöjda över de som är i drift. 
Jespers bästa tips till andra som funderar på liknande 
anläggningar är att inte snåla när man väl ska satsa.

Lisa Nordström vandrade längs Kungsleden som-
maren 2018 och tyckte det var kul att se att det fanns 
solceller vid varje stuga och att STF nyttjar naturens 
resurser.
- Det är smart att kunna driva kassa-apparater, 
nödtelefon och belysning med solel, säger hon. Vi 
passerade några stugor som fortfarande inte hade 
solceller, så det vore kul att se fler som vågar satsa på 
liknande lösningar. 

Överst: Stugan Abiskojaure 
får sin el från solen.
Modulerna är placerade på 
fasaden för att nyttja lågt 
stående sol och inte täckas 
av snö på taken.

Ovan: Lisa Nordström  
hoppas på fler solcells- 

anläggningar längs  
vandringsleden.

T.v: Modulen kan riktas för 
optimal solelproduktion.

Foto: Lisa Nordström och  
Daniel Rylander 

Fjällstugan Alesjaure är utrustad med solcellsmoduler på fasaden.
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- Vi var det första kommunala bostadsbolaget i 
Sverige som byggt ett flerbostadsplusenergihus där 
byggnaden alstrar mer energi än den och de boende 
använder, säger Ulf Johansson, energi- och VVS-
samordnare på HFAB, Halmstad fastighetsbolag. 

Utifrån ser huset inte mycket annorlunda ut än ett 
vanligt flerfamiljshus från 2010-talet. Tidigt i arki-
tektstadiet fanns idéer att bygga något mer djärvt 

NYTÄNKANDE 
FÖR FRAMTIDEN

utseendemässigt, med exempelvis ett stort tak med 
45 graders lutning och svarta fasader. Men man 
bedömde att Harplinge inte riktigt var redo för den 
typen av estetik och landade istället i en mer klas-
sisk byggnad med 17 graders lutning på sadeltaket 
som vetter åt öster och väster.
- Vi är mycket nöjda, konstaterar Ulf. Vi lärde oss 
att även om orienteringen inte var optimal så kom-
penseras det lätt med en lite större yta, utseendet 

Ett par mil utanför Halmstad ligger den lilla byn Harplinge  

i det böljande halländska kustlandskapet.

Här byggde det kommunala bostadsbolaget HFAB år 2014 ett plusenergi-

hus med åtta lägenheter – och med 48 kWp solcellsmoduler på taket.

är också viktigt. Genom att utforma huset med 
genomtänkta takutsprång över balkonger och entré-
bryggor, skapades såväl nödvändig solavskärmning 
som tillgänglig solcellsyta.   

Att minska mängden hushållsel kan vara svårt i ett 
bostadsbolag eftersom det är hyresgästen som står 
för förbrukningen. För att ge hyresgästerna incita-
ment att hålla nere elanvändningen har man därför 
infört ett ovanligt debiteringssystem. I lägenheternas 
hyra ingår en viss mängd hushållsel per månad. Den 
som använder mer får betala extra medan den som 

använder mindre får pengar tillbaka. Samma system 
används för varmvattnet. 
- Hittills har samtliga hyresgäster fått tillbaka pen-
gar varje månad, säger Ulf Johansson. Vi köper in el 
till fastigheten i en punkt och fördelningsmäter sedan 
hushållselen och varmvattenförbrukningen ut till 
respektive lägenhet. Vi erbjuder även 2 bilplatser för 
elbilsladdning som hanteras även den likt hushållsel 
och varmvatten på hyresavin.
Dessutom har HFAB installerat energieffektiva 
vitvaror samt monterat fast LED-belysning i hallar, 
badrum och kök.

LÅGENERGITEKNIK 
Huset är byggt med samma lågenergiteknik som 
tillämpas i merparten av alla nya flerbostadshus i 
dag. Det är välisolerat, köldbryggorna är minimerade, 
klimatskalet är tätt och frånluften värmeåtervinns.
- Vi startade med att tillsammans med vår energide-
signer Karin Adalberth ”energiskissa” på ett plusen-
ergihus med 8 lägenheter baserat på erfarenheter 
från våra passivhusprojekt och övriga nyproduktion, 
berättar Ulf. Därefter knöt vi till oss en arkitekt, en 
VVS-konsult och en elkonsult för att utforma ett hus 
som uppfyllde våra krav på energiprestanda. Vi gick 
ut med en förfrågan på totalentreprenad och lade 
stor vikt vid att entreprenören satte in spetskunskap 
på energiberäkningar och fuktberäkningar i projektet.   
 

Foto: Anders Andersson
Foto: Patrik LjungmanSolcellersmodulerna på taket syns knappt från gatuperspektiv.
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Foto: Anders Sällström 

Ulf Johansson, 
Energi- och VVS-samordnare HFAB

FAKTA

Datum driftsättning:
Hösten 2014 

Montagesätt:
Öst-västmontage på 
sadeltak

Effekt:
48 kWp

Årsproduktion:
38 MWh

Typ:
Polykristallin kisel

Kostnad:  
627 000  kr + moms

Byggskedet gick bra och kännetecknades av 
omfattande kontroll och funktionsprovning under 
hela processen. Energidesignern var ute på plats 
och följde exempelvis fuktprovning och den vik-
tiga täthetsprovningen. Uppfyllda delmål firades 
med tårta i byggboden. 

Hittills har underhållet fungerat utan problem. Styr 
och övervakning av solcellsanläggningen följer de 
övriga fastigheternas system.
- Vi har central datoriserad styr och övervakning i 
hela vårt bestånd, det som skiljer är att vi ägnade 
stor omsorg åt att lägga upp en mängd energi- 
mätare för driftsuppföljningen, säger Ulf.
 
VIKTIGA LÄRDOMAR
Huset i Harplinge blev dyrare än ett ”vanligt” hus, 
vilket delvis kan förklaras av att det var första 
gången ett sådant projekt genomfördes. I eft-
erhand kan man på HFAB konstatera att om de 
använde sina nuvarande erfarenheter, ritade upp 
samma hus på en ny plats och drev det som en 
utförandeentreprenad, att man då skulle kunna 
minska projektbudgeten med en tredjedel.
- Allt det vi lärde oss i Plusenergihusprojektet til-
lämpar vi därefter i all vår nyproduktion utan att 
för den sakens skull nödvändigtvis bygga Plus-

energihus, det är inte ett självändamål i sig, säger 
Ulf Johansson.
Hans bästa tips till sina kollegor som funderar på 
solkraft är att noga tänka igenom var och när det 
finns avsättning för solel i den egna byggnaden, 
vilket också var den största utmaningen i projek-
tet.
- Bygg så energieffektivt hus ni kan, ta även 
med det som händer i lägenheterna och utforma 
därefter er värmeproduktionsanläggning och 
solkraftanläggning, rekommenderar han.
Halmstad kommun har under flera år investerat 
i solkraftanläggningar på sina skolor vilket lett 
till att lokala entreprenörer har kunnat lära sig 
tekniken och etablera sig. Det kunde HFAB dra 
nytta av när de började med solel i fastighets-
beståndet. 

Foto: Anders Andersson
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Mats Abrahamsson är elhandläggare för Special-
fastigheter och gick in som intern projektledare för 
ett utvecklingsprojekt inom hållbarhet: en solcells-
anläggning skulle uppföras på Norrtäljeanstalten. 
Han är mycket nöjd med anläggningen, även om det 
initialt var en administrativ utmaning. 
2013 var det fortfarande relativt nytt med solceller 
och Mats var en av dem som gav sig i kast med att 
ta reda på vad en solcellsanläggning innebär. 

SOL MED  
SPECIALBEHOV 

- Nu har jag förstått att det har blivit lättare, även 
för privatpersoner, säger han. Då 2013 var det lite 
mer oklart vad som förväntades. Det var mycket 
nytt, jag fick ringa runt och lyssna på vilka som 
kunde sådant här och hittade till slut en konsult som 
projekterade enligt alla konstens regler. 
Mats framhäver att det inte var svårt, bara mycket 
att hålla reda på och många olika instanser att ta 
hänsyn till: bygglov, elnätsägare, uppkoppling till 

Måsar och säkerhetsaspekter gjorde uppförandet av solcells- 

anläggningen på Norrtäljeanstalten till en lärorik process för  

fastighetsägaren Specialfastigheter.

Solceller är ett steg i deras arbete för ökad hållbarhet.

elcertifikatrapporteringstjänst, mätdata, kunden 
med mera.
Tomas Linder, förvaltningsingenjör hos Specialfas-
tigheter, fyller i: 
- Elcertifikathanteringen var krånglig när man aldrig 
gjort det tidigare. Men när vi väl hade riggat en 
struktur rullade det på bra.  

Nästa utmaning var att få till ett bra avtal med kun-
den Kriminalvården då det är de som använder elen 
som solcellsanläggningen producerar. 
- Ett något problematiskt moment, minns Tomas. Vi 
finansierar ju anläggningen genom deras elräkning. 
Avtalet utformades av våra jurister. Kriminalvården 
har kilowattimmespris på solcellselen och ska ligga 
så nära det pris som de hade betalat till elhandels-
företaget som möjligt. Det är lite knivigt, priserna 
varierar ju väldigt. Vi avräknar årligen.
 
SÄKERHET VIKTIGT
Mats var djupt involverad i projekteringen och ut-
formningen av anläggningen, inte minst på grund av 
säkerhetsaspekten på anstalten. 
- Vi måste ha egen koll, speciellt på specialprojekt, 
då är det lätt att det drar iväg, säger han. Men vi 
var ju också väldigt engagerade och måna om att 
vi skulle få den bästa möjliga leveransen utifrån de 
förutsättningar som fanns. Vi ville lära oss, utvecklas 
och kunna ställa krav framöver.
Byggskedet gick sedan bra även om det krävdes 

några extra moment eftersom det är en klass 1 an-
stalt. Till exempel behöver entreprenörer ledsagas och 
kriminalvårdens personal finnas tillgänglig. Mycket 
kan hända som gör att bygget måste pausas. Krimi-
nalvården genomför kontroller av entreprenörerna 
som kan ta extra tid, de ska till exempel visa upp 
utdrag ur belastningsregistret i oöppnat kuvert.  
 
MÅSAR GAV PROBLEM
Under slutskedet av byggprocessen visade det sig 
att taket var hem för ett antal måsar som snabbt 
skitade ner solcellsmodulerna. 
- Det var en överraskning, säger Mats. Måsarna läg-
ger bon runt taken, flyger och skitar ner. Då satte 
vi upp två måsskrämmor som skrämmer bort dem, 
vilket har fungerat hyfsat bra.
Måsskyddet består av en högtalare som sänder ut 
ultraljud som bara måsarna kan höra och som de tror 
är fiender. 
- Det blir ändå lite skit men underhållsmässigt är 
det rätt enkelt, vi får göra rent en gång om året med 
diskmedel och gummiskrapa, förklarar Mats. Så det 
är en väldigt låg underhållskostnad.

För Specialfastigheter var detta ett led i utveck-
lingsarbetet att satsa på hållbarhet. Numera eft-
ersträvar Specialfastigheter miljöklass Guld på 
sina nybyggnationer vilket enligt Mats nästan per 
automatik innebär solceller och egen elproduktion. 
Norrtäljeanstalten var första försöket med solceller 

Foto:  Specialfastigheter Anläggningen under byggtiden.Solcellsmodulerna på Norrtäljeanstalten hade 
till en början problem med måsar.
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Mats Abrahamsson,  
projektledare Specialfastigheter

FAKTA

Datum driftsättning:
20130530 

Montagesätt:
15 grader lutning,  
barlast på platt tak

Effekt:
66 kWp

Årsproduktion:
56 - 59 MWh

Typ:
Polykristallin kisel

Kostnad:  
1,1 miljoner kr

och Mats och Tomas menar att priset inte var det 
primära när det kom på tal utan tankarna cirklade 
mer kring hållbarhetsfrågor. 
- Vi hade en vision om att kunden skulle kunna 
ladda en eldriven matkärra som laddas från sol-
cellsanläggningen, säger Mats. Tanken är egentli-
gen att driva hållbarhetstänket något längre, att i 
framtiden kunna ladda någon elbil och en mat-
kärra exempelvis. Det hade gett lite mer PR-värde. 

HÅLLBARTHETSARBETE
När solcellsanläggningen är på plats tycker Mats 
att det är viktigt att visa upp att man arbetar för 
hållbarhet. Specialfastigheter satte upp en display 
i en sluss som besökare och personal kan titta på. 
- Vi gjorde den som en hastighetsmätare med 
momentan effekt och total produktion, berät-
tar han. Det blev riktigt bra! Tyvärr är det inte så 
många människor som ser den. 
En erfarenhet från projektet är att man inte ska 
placera solcellerna långt ifrån en inmatningspunkt, 
då blir det långa kablar och spänningsfall. 
Något som ligger Mats varmt om hjärtat är att ta 
vara på erfarenheter och han poängterar vikten av 
att uppdatera riktlinjer efter sina erfarenheter och 
ständigt förbättra.
- Vi har säkerhetsfastigheter och även många 
skyddsobjekt, berättar han. En erfarenhet som 
kommer innebära ändringar i våra byggrutiner 
är att vi har en relativt ny byggnad som byg-
gdes med totalentreprenad av en stor aktör. De 
dimensionerade konstruktionen av byggnaden 
endast för egenlast och snölast och lämnade inte 
någon som helst marginal, vilket gjorde att vi på 
denna nya byggnad av det skälet inte kunde sätta 

solceller. Det är en otrolig lärdom och något man 
behöver bevaka i alla nya projekt.  

Specialfastigheter vill lägga ner mycket tid och 
omsorg i sina projekt, ha en nära dialog med 
projektören, ta fram nya riktlinjer, gransknings-
förfarande under systemhandling- och byg-
ghandlingsskede, och följa upp under förvalt-
ningsskede. 
- Vi har fördelen med 30-åriga hyreskontrakt, 
säger Mats. Då lär vi oss av misstag och förbät-
trar ständigt och uppdaterar riktlinjerna varje år. 
Det är det som är så roligt med det här jobbet, 
att vi har en långsiktighet. 

Specialfastigheter sökte och fick bidraget 
solcellsbidrag utbetalt som täckte ca 35 % av 
projektkostnaden.  
Man har nyligen driftsatt ytterligare anläggningar 
och flera är planerade.  

Tomas Linder, förvaltnings-
ingenjör Specialfastigheter
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STORMSÄKER 
SOLENERGI
Det är en klar och vindstilla höstdag och 
solcellsanläggningen på taket på det stora 
köpcentret Väla utanför Helsingborg producerar 
för fullt.

Anläggningen är byggd i kombinerad östlig och 
västlig riktning, i första hand för att minska 
påverkan av de annars höga vindlasterna i  
området.
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FAKTA

Datum driftsättning:
November 2016

Montagesätt:
Öst/väst-orienterad  
takanläggning. 

Effekt:
1 100 kWp

Årsproduktion:
1,1 MWh 

Typ:
Polykristallin kisel

Kostnad:
11,8 miljoner kr inkl 
bidrag

Parkeringarna till det stora köpcentret är tidigt på 
förmiddagen fortfarande inte helt fyllda, men inne i de 
stora byggnaderna är all belysning tänd och ventila-
tionen snurrar på som vanligt i de runt 200 butiker och 
restauranger i köpcentret som ägs av Skandia  
Fastigheter.
- Anläggningen som består av 4232 solcellsmoduler 
har varit i drift i ca 2 år och produktionen följer våra 
mål, säger driftschef Fredrik Arvidsson. Installationens 
utseende var en viktig parameter för att kunna visa 
anläggningen vid till exempel studiebesök.  
 
Skandia Fastigheter valde att installera solel av flera 
anledningar, bland annat ville de skapa egenpro-
ducerad el som är oberoende av befintlig elleverantör. 
Även miljön var ett tungt skäl, liksom insikten att 
köpcentrets byggnader var optimala för en solcellsin-
stallation.
Inför beslutet genomfördes en omfattande förstudie 
och satsningen integrerades i företagets energiplan. 
- Projekteringen gjordes med extern konsult där vi 
var mycket involverade, berättar Fredrik vidare. De 
”fysiska förutsättningarna” såsom vind, belastning på 
tak och diskussioner med räddningstjänst var utman-
ingarna under projekteringsfasen. 
 
VINDLASTER
Väla centrum är högt beläget i ett öppet åkerlandskap 
några kilometer utanför Helsingborg. Här kan det blåsa 
rejält, vilket innebar att solcellsmodulerna utsätts för 
höga vindlaster. Därför togs beslutet att montera dem 
i 10 graders lutning och i väst-östlig riktning. Placer-
ingen skapar även en jämnare solelproduktion under 
dygnets ljusa timmar. 
Byggskedet för cirka 2 år sedan gick snabbt och inga 
oförutsedda problem inträffade. Skandia Fastigheter 
är nöjda med anläggningen som producerar enligt 
målsättningen. 
- En del som vi anser kunde blivit bättre är marknads-
föring och publicitet av anläggningen, reflekterar 

Fredrik. Där har vi brustit och kunde varit mer aktiva.
Underhållet har fungerat bra och än så länge enbart 
utgjorts av kontinuerlig kontroll av styrsystem och  
uppföljning av produktion. Man har valt följande  
funktioner inom styr och övervakning: driftlarm,  
momentan effekt, producerad energi, instrålning,  
temperatur och beräknad systemverkningsgrad.
- Övervakning sker övergripande genom växelriktare 
kopplade till ”Solarlog”, berättar Fredrik. Data från 
denna hämtas till byggnadens överordnade styrsys-
tem, Siemens Desigo. Det framkom i senare skede att 
systemet har en abonnemangskostnad för att leverera 
data till överordnat styrsystem, vilket kändes ”onödigt”. 

Skandia Fastigheter kommer att bygga fler anläggnin-
gar i framtiden. Det som behöver kontrolleras grundligt 
är de fysiska befintliga konstruktionerna i byggnaden 
som i vissa fall inte klarar av extra taklaster i form av 
solcellsmoduler och barlast. Fredrik berättar att det 
är mycket kostnadskrävande att göra konstruktions-
förstärkningar som exempelvis balkförstärkningar. 
- Se noga över de befintliga förutsättningarna, 
tipsar Fredrik. Till exempel konstruktionsmässiga 
förutsättningar, avsättning för produceras solenergi, 
inkopplingspunkter, värdet av energi- och effektbe-
sparingen, vad säger Räddningstjänsten m.m. Överst: Solcellsanläggnin-

gen är uppdelad på tre tak 
på köpecentret.

Ovan: Solcellsmodulerna 
är riktade åt både öster 

och väster.

Flygfoto: Andreas Almquist

Vänster: Montagesystemet 
hålls på plats med ballast.

Höger: Fredrik Arvidsson, 
driftchef Skandia Fastigheter
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kWp -märkeffekt/toppeffekt
Märkeffekten kWp för en solcellsmodul avgörs 
genom industristandard. Solcellsmoduler 
testas mot standardfaktorer (solinstrålning 
på 1000 W/m2 samt celltemperatur på 25°C 
och AM 1,5 ) vilket avgör vilken effektklass 
solcellsmodulen har. När man talar om att en 
anläggning har en effekt på 50 kWp talar man 
om den sammanlagda moduleffekten. 
 
Överskottsel
Den el man inte själv använder utan säljer ut 
på elnätet.

Mikroproducent
När du producerar egen förnybar el i liten 
skala från främst sol, vind eller vatten kallas 
du för mikroproducent. Skatteverkets defini-
tion är att inmatning och uttag av el ska ske i 
samma anslutningspunkt med samma mätare 
samt att säkringen i anslutningspunkten inte 
får vara högre än 100 ampere. Du måste även 
anmäla till elnätsägaren att du tänker föra 
ut el, varpå de byter din elmätare så att den 
kan läsa av "åt båda håll". Nätägaren rapport-
erar på årsbasis till Skatteverket hur mycket 
el du fört in på elnätet och kommer förifyllt i 
din deklaration för skattereduktion om du är 
berättigad.
 

LAGFÖRUT-
SÄTTNINGAR

ORDLISTA

Som ett steg mot mer förnybar energi går det 
att ansöka om investeringsstöd för solceller. 
Stödet berättigar 2018 upp till 30% av den 
totala investeringskostnaden och kan inte 
kombineras med ROT-avdrag.  
Regeringen avsätter pengar periodvis.  
 
När ansökan skickas in gäller den procentsats 
som är aktuell vid den tidpunkten, även om 
procentsatsen kan komma att ändras innan 
projektet är färdigt. Kostnaderna får uppgå 
till högst 37 000 kr/kWp exkl. moms för att få 
stöd. Per fastighet lämnas högst 1,2 miljoner 
kronor i bidrag.  
 
Stöd ges endast en gång per fastighets-
beteckning, oavsett om anläggningen står på 
mark eller är fördelad över flera byggnader. 
Installationen ska vara slutförd senast 31 
december 2020.

INVESTERINGSSTÖD SOLCELLER

Privatpersoner, juridiska personer och svenska 
handelsbolag kan få skattereduktion på för 
närvarande 60 öre/kWh för förnybar el som 
matas in till elnätet. Detta regleras i inkomst-
deklarationen.  
Skattereduktionen fås upp till 30 000 kWh 
per år.  
 
Antalet utmatade kWh får heller inte över-
skrida antalet köpta kWh från elnätet. Vidare 
måste in- och utmatning ske i samma an-
slutningspunkt och säkring får vara högst 
100 A i anslutningspunkten. Anmälan måste 
ske till nätkoncessionshavaren att förnybar el 
framställs och matas in i anslutningspunkten.

SKATTEREDUKTION 

Elcertifikat och ursprungsgarantier
Elcertifikat är ett styrmedel som syftar till 
att göra det mer gynnsamt och öka mängden 
förnybar el. All förnybar el är berättigad till 
elcertifikat och ursprungsgarantier, förutsatt 
att den kan mätas upp av en godkänd mätare 
samt rapporteras in till Energimyndigheten av 
en godkänd rapporteringstjänst.  
 
Priset på elcertifikat kan variera kraftigt över 
året. Under 2018 har det varierat från 7 till 28 
öre/kWh och har historiskt som högst legat på 
37 öre/kWh. Priset på rapporteringstjänst lig-
ger på mellan 1000-2000 kr/år beroende på 
vilken aktör man väljer. Elcertifikat ges under 
15 år. 

Kvotplikt 
Om din solelanläggning producerar mer än 
60 000 kWh/år, som förbrukas i fastigheten, 
är du kvotpliktig för elcertifikat och behöver 
anmäla det till Energimyndigheten.  
Kvotplikten deklarerar du en gång per år. För 
2018 är kvotplikten 29,9 %. Det innebär att 
29,9 % av elcertifikaten du erhållit för din 
solelanläggning annulleras i deklarationen. 
Den överskjutande delen av elcertifikaten kan 
säljas. 

ELCERTIFIKAT

UTIFRÅN RÅDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 2018
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ENERGISKATT

Innan en solcellsanläggning byggs behöver du 
veta om bygglov eller anmälan krävs för  
projektet. Enklaste sättet är att fråga kom-
munens bygglovsavdelning.  
Reglerna för bygglov lättades sommaren 2018 
för solcellsanläggningar som följer  
byggnadens form. 
 
Dock kan andra faktorer spela in, såsom 
historiskt, kulturhistoriskt eller miljömässiga 
bevarandeprogram. I vissa fall ska du göra en 
anmälan till kommunen även om bygglov inte 
krävs, exempelvis om installationen drastiskt 
påverkar brandskyddet för byggnaden eller 
påverkar bärande delar i konstruktionen. 

BYGGLOV

Om en fastighetsägare vill överföra el  
mellan byggnader och bygga ett lokalt elnät 
blir det aktuellt att kontrollera om utbyg-
gnaden är koncessionspliktig eller inte.  
Undantag som kan byggas utan tillstånd 
finns listade på Energimarknadsinspektionens 
hemsida och kallas då icke koncessionsplik-
tiga nät, IKN.
 
Ett lokalt elnät mellan byggnader jämnar ut 
elanvändning och effekttoppar från solel-
produktion, dock hindrar nätkoncessionslagen 
i många fall ett sådant nät.  
Därför pågår nu utredning på nationell nivå 
av hur nätkoncessionslagen kan förändras för 
att främja utvecklingen av lokala elnät och 
utbyggnaden av förnybar energi. 

KONCESSIONSLAGEN

För solcellsanläggningar upp till 255 kWp 
installerad toppeffekt behöver energiskatt 
inte betalas. Om samma juridiska person äger 
anläggningar som tillsammans övergår 255 
kWp tillkommer en energiskatt på 0,5 öre/kWh 
på egenanvänd solel, alltså en mer symbol-
isk summa. Om en och samma anläggning 
övergår 255 kWp ska full energiskatt betalas, 
innebärande 33,1 öre/kWh för hösten 2018.

Om hyresgäster faktureras för sin el inom  
fastigheten och använder el från solcells-
anläggningen direkt ses detta i deklarationen 
som egenanvänd el. Att ha hög egenanvän-
dning är ofta fördelaktigt, beroende på vilket 
pris man får betalt för elen man säljer till 
elnätet.

En solcellsanläggning är en starkströms- 
anläggning som köparen ansvarar för. Det 
finns krav på hur och vem som får utföra 
installationen. Elsäkerhetsverkets söktjänst 
"Kolla Företaget" kan vara till hjälp för att 
hitta en leverantör som lever upp till kraven. 
Du som köpare behöver sedan se till att slut-
kontroll och överlämningen av anläggningen 
sker på ett korrekt sätt. 

Även brandskyddsregler behöver beaktas. 
Utöver det har Myndigheten för Sam-
hällsskydd och Beredskap MSB tagit fram råd 
för specifikt solceller med utgångspunkt att 
få hög säkerhet för räddningstjänstens per-
sonal vid brand i byggnad som har solcellsan-
läggning. Dock är det upp till varje områdes 
räddningstjänst hur de väljer att förhålla sig 
till råden. 

Det absolut viktigaste är att det tydligt syns 
för Räddningstjänsten att det finns en solcell-
sanläggning på byggnaden och att kompo-
nenter är tydligt utmärkta. Det kan påverka 
hur de väljer att bedriva Räddningsarbetet. 
Därför bör du eller solcellsleverantören 
stämma av anläggningens utformning och 
uppmärkning med Räddningstjänsten.  

Ett antal säkerhetslösningar finns på 
marknaden idag, exempelvis brandmans- 
brytare som via fjärrmanövrering bryter 
strömmen nära anläggningen.

ELSÄKERHET OCH BRAND
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Forskning på solceller pågår för fullt och flera 
gånger per år kommer rapporter om att rekord har 
slagits på olika typer av solceller, ofta från olika 
svenska institutioner. Effektivitet, bättre material 
och produktionskostnader jagas ständigt och det 
finns flera anledningar att ha hopp om framtiden. 

Den idag mest priseffektiva solcellsmodulen är av 
typen polykristallin, har en verkningsgrad på ca 17 % 
och toppeffekt 275 W med en effektgaranti på 80% 
efter 25 år. 

Ett exempel på framgångar och förbättringar inom 
effektiviteten är att organiska solceller har kom-
mit upp i en verkningsgrad på omkring 17-20% i 
labbmiljö. Problemet är då att den inte har så lång 
livslängd. Ett annat exempel är Lunds Universitets 
avdelning för nanoforskning som är världsledande 
på att utnyttja nanostrukturens egenskaper och 

FRAMTIDSUTBLICK

tillverka nanotrådar effektivt och billigt. Där arbetar 
de med att ersätta eller komplettera halvledare i 
solceller, de som utvinner elektricitet ur ljus. Hit-
tills har man lyckats omvandla 15% av solljuset till 
elektricitet med solceller gjorda av nanotrådar med 
en övergång. Nästa steg blir att göra en typ av tan-
demövergång, vilket är den vanligaste utformningen 
av de mest effektiva solcellerna av alla slag. Effek-
tiviteten väntas då öka till mer än 35%. Inom drygt 
två år tror sig forskarna ha kunnat börja tillverka de 
första större nanosolcellerna för att sedan på sikt 
skala upp. 

Ytterligare ett exempel är tunnfilmssolcellen 
Perovskit som kan "skrivas ut" med en stor skrivare 
vilket sparar både material och kostnad, samtidigt 
som den har potential till hög verkningsgrad.  
Forskning att kombinera olika typer av solceller för 
att få upp verkningsgraden är också i full gång. 

SOLCELLERS EFFEKTIVITET ÖKAR

Någonting som verkligen är på frammarsch är  
byggnadsintegrerade solceller. Allt fler företag hakar 
på, utvecklingen av produkter och användningsom-
råden ökar stort. Bara under 2018 har många olika 
färgalternativ för solcellsfasader- och tak kommit 
ut på marknaden, till exempel grå, grön, terrakotta, 
blå, brons, guld och svart. Allt vanligare är även att 
ha tunnfilmssolceller integrerade i fönsterpartier. 
Möjligheterna för en kreativ arkitekt har ökat stort 
på kort tid då hen kan välja genomsläpplighet och 
färg. Under 2018 har också utbudet för takintegre-
rade solceller ökat betydligt. Lösningarna kan se ut 
på många olika sätt.
Om målet vid en nybyggnation är att ha bygg-

nadsintegrerade solceller så är nyckeln att detta 
kravställs tidigt i projektet. Uppbyggnaden av kon-
struktionen bakom modulerna behöver till exempel 
tas i beaktande för att få plats med kablage och en 
säker lösning. 
På Chalmers Living Lab i Göteborg har HSB install-
erat solceller som fasadmaterial till en kostnad som 
per kvadratmeter är billigare än en vanlig fasad-
skiva, exklusive växelriktare. Eftersom solcellerna 
är inbyggda i glas har de lång beständighet. Den 
billigaste lösningen har dock låg verkningsgrad, men  
en vanlig "död" fasadskiva producerar ingen el alls till 
byggnaden. 

TRENDEN GÅR MOT BYGGNADSINTEGRERAT 

Överst: Solceller formade för att ersätta betongpannor i tak.
Ovan: Ramlös svart solcellsmodul, kan även användas till fasad. 
Foton: Soltech Energy

Överst: Parkeringshus i Linköping. Tunnfilmssolceller inbyggda 
i färgade glaspartier med en transparensgrad på 40%.
Ovan:  Tunnfilmssolceller inbyggda i isolerglas med ca 60% 
genomsläpplighet.
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Research Institutes of Sweden RISE håller tillsam-
mans med fastighetsägare, solcellsentreprenörer, 
arkitekter och byggbolag på att ta fram renover-
ingskoncept med solceller. Ett tidigare projekt tog 
fram renoveringskoncept för miljonprogramstak 
som det finns ett enormt stort bestånd av och 
många är i renoveringsbehov.  

Nästa steg är nu att omfatta alla typer av tak.  
Resultatet ska bli ett verktyg som kraftigt fö-
renklar för fastighetsägare att få med solceller i 
samband med takrenovering av sina bestånd.  
Målet är att fastighetsägare får kunskap om hur 
de ska gå till väga och vill göra investeringar i 
solceller på tak.  
Projektet stöds ekonomiskt av E2B2. 

TAKRENOVERING + SOLCELLER = SANT

Ett supergrid är ett globalt elsystem som potentiellt 
kan försörja hela världen med förnybar energi och 
fungera som lagringssystem. Ny datatillgång, nys-
kapande nätverksmodell och nya modelleringsan-
greppssätt gör nu att forskare på Chalmers bygger 
en energimodell som ska testas mot ett supergrid. 
Eftersom förnybar energi framställs med stora 
produktionsvariationer undersöker modellen poten-
tialen i att el överförs till avlägsna platser. Super-
grid baseras på likströmsteknik med mycket höga 
spänningar för att minimera överföringsförluster och 

ska vara skilt från det vanliga elnätet. Med högka-
pacitetskablage skulle el teoretiskt kunna förflyttas 
globalt. I framtiden när solceller utgör en betydligt 
större del av energisystemet kan i teorin överskottet 
användas i de delar av världen som har natt.  

GLOBAL LAGRINGSKAPACITET
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Solvåg i Piteå är inte bara en världsunik solcell-
spark utan även en forskningsanläggning i stor 
skala. Den fungerar även som en vacker social 
mötesplats för besökare och studerande vid uni-
versitetsområdet i Piteå. 
 
De 117 solcellsmodulerna är dubbelsidiga och kan 
ta upp solljus på både fram- och baksida. For-
skare undersöker hur produktionen påverkas av 
olika lutningsvinklar, kyla, vind och reflektioner 

SOLVÅG I PITEÅ

INFRASTRUKTUR OCH ELEKTRIFIERADE FORDON

från mark, varför modulerna har placerats i en 
vågrörelse för att få så många olika väder-
streck och lutningar som möjligt mot solen. 
Projektet är en del av en större satsning för att 
belysa och främja solceller i nordiskt klimat. 
Modulerna är tillverkade i USA med transparent 
glas på både fram- och baksida. Stativen som 
modulerna är monterade på är närproducerade 
i Arvidsjaur och är i sig ett forskningsprojekt 
för att undersöka åldrande av värmebehandlat 
trä.  

Antal elbussar i Sverige är fortfarande blyg-
samt, 73 stycken augusti 2018. Men sedan 2016 
finns via Energimyndigheten en elbusspremie 
som täcker upp merkostnaden som det innebär 
att bussen går på el i förhållande till förbrän-
ningsmotor. Förordningen ändrades våren 2018 
till att innefatta fler busstyper. Stödet gäller 

På dagen när solceller generellt producerar 
som bäst står också många pendlares bilar 
stilla då de flesta människor befinner på 
arbetet. När fordonsflottan alltmer övergår 
till eldrift omtalas de nu inte bara som ett 
miljövänligt alternativ till bensin- och diesel-
drivna bilar, utan även som en lagringskapac-
itet i det framtida energisystemet.  

Trafikverket undersöker tillsammans med en 
rad samarbetspartners möjligheterna att bli 
fossilfria till 2030, vilket inte bara innefattar en 
omställning av fordonstyper, utan även elvägar 
för lastbilar,  hur solceller kan integreras i själva 
infrastrukturen, och hur själva fordonen kan 
bestyckas med solceller.   

större och mindre bussar och riktar sig till de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna, till 
kommuner som de regionala kollektivtrafik-
myndigheterna har överlämnat befogenhet att 
ingå avtal om allmän trafik, samt till trafik-
företag som bedriver kollektivtrafik. 

Foto: ElectriCity
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Energilagring börjar bli alltmer attraktivt då det 
blir alltmer lönsamt att egenanvända så mycket 
av den egenproducerade elen som möjligt. I Tysk-
land har det gått så långt att det är straffavgift 
på att mata in el på elnätet under vissa tider på 
dygnet då solceller utgör en tillräckligt stor del 
av landets energiförsörjning för att det ska bli 
problem soliga dagar. I Sverige finns ett bidrag för 
energilagring även om det inte är lika aktuellt här 
ännu. 
I Agnesberg utanför Göteborg bor Hans-Olof  
Nilsson, en pionjär som kopplat bort sig från el-
nätet med hjälp av solceller, ett batterilager och 
en bränslecell dimensionerad för villa. Han fick 
specialbeställa bränslecellen, då bränslecellstill-
verkarna aldrig hade gjort en så småskalig cell 
förut. Det var ett startskott för entusiaster och 

LAGRING AV SOLEL

PRISTREND SOLCELLER

nu börjar det dyka upp bränsleceller i villa-
storlek på marknaden. Tekniken är komplicerad 
och priset fortfarande högt, men viljan att bli 
självförsörjande växer. Med hjälp av solceller, 
ett batterilager och bränslecell skulle en villa 
eller ett mindre flerbostadshus kunna fungera 
normalt, utan avkall på bekvämligheten. Dock 
krävs en rejäl yta i söderläge för solcellsmod-
uler, eventuellt ett 12-voltssystem för bely-
sning, säker plats för vätgastuber och ett 
styrsystem för all teknik. Villan i Agnesberg har 
blivit en forskningsplats för bland annat test 
av kvalitén på villans lokala elnät och huset 
har även utnämnts till Sveriges smartaste hem. 
På marknaden börjar det även komma bränsl-
eceller anpassade för att ersätta dieseldrivna 
reservkraftsystem. 

En stabil nedgång av priser på solcellsmoduler 
har varit tydlig sedan flera år tillbaka. Men under 
hösten 2018 hände något; tre politiska sam-
manträffanden har gjort att priset på stan-
dardsolcellsmoduler sjunker drastiskt under 
hösten 2018, med så mycket som 25% hos 
entreprenörer som tar in stora partier. EU tog i 
augusti 2018 bort strafftullar på kinesiska sol-
cellsmoduler, samtidigt som tariffkostnaderna 
för solel blivit mindre gynnsamma i Kina. Detta 
i kombination med att USA infört strafftul-

"Vi ser framförallt två trender på vägen till en ny energivärld. Den första 
påverkar främst privata hushåll - vi ser att solcellsmoduler, lagringssystem 
och energikonsumenter blir alltmer sammankopplade. Nyckelordet är "smarta 
hem".  
Den andra trenden är mot smarta elnät, det vill säga decentraliserade ener-
gisystem. Dessa kommer att bli viktigare i framtiden, eftersom energi kom-
mer att bli decentraliserat när vi flyttar oss från kärnkraft och eventuellt 
även kol. Detta kommer att skapa behov av ett mer intelligent elnät.  
Standarden för den globala energiomställningen tar nu form." 

  / Michael Harre, vice ordförande i EU Solar Business Group på LG Electronics.

lar på kinesiska varor innebär att Kina har ett 
överskott av solcellsmoduler som kan skeppas 
till Europa där efterfrågan är stor. (Nya prislis-
tor från entreprenörer visar på en prissänkning 
med så mycket som 25% i ett enda slag.) 
Modulerna utgjorde innan prisfallet ca 50% 
av den totala kostnaden av ett solcellsanläg-
gningsprojekt vilket för totalpriset innebär en 
sänkning på omkring 10 %, beroende på bland 
annat montagemetod. 
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• Ta reda på takets lutning och vinkel i 
förhållande till söder. 

• Takets lutning påverkar om modulerna bör 
vinklas upp eller monteras dikt an taket. 

• Takets material och konstruktion påverkar 
vilken montagemetod som bör användas. 

• Hur mycket taket skuggas beror på objekt, 
närstående träd, berg, höghus, flagg- 
stänger etc.  

• Taket bör vara i god kondition då anlägg-
ningen har en livslängd på minst 30 år. 

• Taket måste hålla för den extra vikt som 
anläggningen innebär. 

• Öppna gångstråk behöver finnas för in- 
spektion och eventuellt underhåll. 

• Om snörasskydd finns behöver de tas i 
beaktning vid placering av modulerna. 

• Kontrollera om bygglov behövs.
 

CHECKLISTA

1.    KOLLA TAKETS LÄMPLIGHET

• Ta reda på vilka riktlinjer Räddningstjän-
sten i ditt område har gällande solcells-
anläggningar. 
 
Beroende på anläggningens placering 
och utformning kan det vara lämpligt att 
installera brandmansbrytare med  
fjärrmanövrering.

2.    SE ÖVER BRAND OCH SÄKERHET

• Om taket har mycket skuggning kan så 
kallade DC-optimerare användas för att 
öka anläggningens effektivitet. 

 DC-optimerare ökar produktionen  
 men innebär också en ökad kostnad.  
 Lönsamheten bör ses över genom att  
 simulera olika fall innan beslut.

• Växelriktare ska dimensioneras rätt för 
vald anläggning.

• Växelriktare bör placeras i en miljö lämplig 
för elutrustning.

•  Ansluts till närmast möjliga elcentral.
•  Framför växelriktaren ska finnas  

 ryggningsavstånd. 

• Kontrollera tillgänglig säkringsstorlek i 
elcentral och huvudsäkring för abonne-
manget, eventuellt kan den behöva 
utökas. Om inkommande kabel är för 
klen blir det väldigt dyrt, då behöver man 
anpassa anläggningen efter säkrings-
storleken.

• Anmälan ska göras till elnätsägare. De 
kommer ta beslut om mätaren byts eller 
inte vilket beror på om du beräknas be-
höva föra ut el på elnätet eller inte.

 Om elmätaren inte byts ut (och du  
 har ett överskott av elproduktion)  
 kommer elmätaren att räkna upp  
 även om el förs ut på elnätet = du får  
 betala för utmatad solel. 

 Vid strömavbrott kommer växel- 
 riktaren att stänga av och inte mata  
 ut någon el alls.  

HUR MAN KOMMER IGÅNG SAMT TIPS PÅ VÄGEN

• Vilken typ av modul: priseffektiv och/eller 
högeffektiv?

• Du kan välja annan färg på ram och 
baksida på panelen än standard (alumini-
umram + vit baksida), men då ökar också 
kostnaden samt att modulen inte blir lika 
effektiv om baksidan har en mörkare färg. 
 
Verkningsgraden på solcellsmoduler 
sjunker med ökande temperatur.

3.    BESTÄM MODULTYP & UTFORMNING

4.    VÄXELRIKTARE OCH  ANSLUTNINGSPUNKT

5.    BERÄKNINGAR

• För att beräkna lönsamhet behöver du veta 
vilken egenanvändning du väntas få. Simul-
erad elproduktion matchas mot elanvän-
dning. Det mest lönsamma är idag oftast 
att uppnå en så hög egenanvändning som 
möjligt. Eventuellt behöver anläggningens 
storlek anpassas efter fastighetens baslast. 
 En anläggning över 255 kWp innebär  
 att energiskatt måste betalas för den  
 solel som används direkt i verksam 
 heten.

• Till ansökan om statligt investeringsstöd 
behövs följande uppgifter om: 

 Solcellsarea
 Toppeffekt
 Årsproduktion
 Azimut - avvikelse från söder
 Lutning
 Kostnad uppdelad på olika poster
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• Om du har hyresgäster som kommer an-
vända solelen, informera och kom överens 
med hyresgästerna innan projektet och 
låt det inte komma som en överraskning. 

•  I de fall hyresgästen debiteras elan 
 vändning, behövs nya avtal för  
 debitering.  

• Om elcertifikat och ursprungsgarantier 
för all el ska utnyttjas krävs: 
 
 En godkänd elcertifikatmätare som  
 mäter totala produktionen. 
  
 En godkänd rapporteringstjänst. 

 Utan elcertifikatmätare kan du få  
 elcertifikat på den el som förs ut på  
 elnätet, då kan den vanliga dubbel 
 riktade elmätaren användas för mät 
 ning och nätägaren kan rapportera  
 dem till energimyndigheten. 

• Ett handhavande av Cesarkonto hos  
Energimyndigheten.

 

• Upprätta RAM-handling med tydliga krav 
som besiktningsman kan stämma av mot. 

• Låt sakkunnig utföra anbudsutvärdering 
för att du ska få bästa möjliga solcellsan-
läggning/installation. 

• Anlita byggledare som ser till att installa-
tion och dokumentation blir korrekt.

• Ja, jag vill kunna se produktion, larm och 
annan mätdata från min anläggning! 

•  Välj vad som ska kunna läsas av:
  Produktion (kWh/år)
  Momentan effekt (W)
  Inbesparing av koldioxid, etc. 

• Önskas display som synliggör mätvärden i 
exempelvis entré? 

• Finns befintligt styr och övervaknings-
system och ska mätvärden kunna läsas 
av där?

•  Integration behövs mellan  
 växelriktare och befintligt system

•  Välj vilka funktioner/värden som ska  
 visas. 
 
Mätdata möjliggör uppföljning och veri-
fiering av anläggningens prestanda. 

6.    MÄTA PRODUKTIONEN 7.    ADMINISTRATION


