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Abstract 

Purpose: Over the last few years the solar cell market has steadily increased. Despite 

this, building integrated solar cells only stands for a few per mille of the installed 

megawatts in Sweden during 2015. As the market grows the price for building 

integrated solar cells has decreased. Even with this price drop the high investment cost 

is regarded as the biggest issue for consumers. Is it possible that these solar cells, despite 

their high initial cost and lower efficiency, can be profitable in both an economical an 

environmental perspective?   

Objective: The aim of this study is to investigate the importance of the building 

integrated solar cells placement on a villa from a consumer perspective with special 

regards to environment and economy, and make suggestions needed for an increased 

market in Sweden  

Method: This report contains both a qualitative and a quantitative study. The method 

in the quantitative part consists of two case studies. In the case studies, the importance 

of the inclination and orientation of the building integrated solar cells was investigated.  

The simulations in the case studies were made in the online software Polysun. The 

simulations for both case studies were performed on the same site, in Sävsjö, and with 

two different placements. For the qualitative study, the methods used were a litterateur 

review/document analysis and semi structured interviews. The questions in the 

interviews were divided into three parts, one for each research question.     

Findings: From the quantitative study, it can be concluded that out of the two different 

optimizations done in the case studies, the redundant roof inclination plays a less 

significant role for the solar cells efficiency. The orientation of the building however 

plays a bigger part for its efficiency.  Despite the optimizations of building integrated 

solar cells, it still comes with a high investment cost and extensive pay-off time.  The 

findings of the qualitative study were that, today the most to gain by building integrated 

solar cells is purely esthetically. For the market to change and increase knowledge of 

building integrated solar cells must be improved for both developers and consumers. 

Products need to be standardized hence contributing to lowering the price. 

Implications: It can be observed that it will take more than optimization of the roof 

inclination and geographic placement of the solar cells for the investment to be 

profitable. This means that the solar cells need to be more energy efficient and cost less 

than they do today for it to be economically profitable for the users.   

Limitations: The case studies have been limited to a site in Sävsjö in the county of 

Jönköping. Despite this geographical limitation, the result of this study is considered to 

be applicable to detached family houses in southern Sweden.  

Keywords: solar cells, BIPV, sustainability, profitability, potential for development, 

climate goals, optimizations, efficiency. 
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Sammanfattning 

Syfte: De senaste åren har solcellsmarkande ökat stadigt. Trots detta stod de 

byggnadsintegrerade solcellerna endast för några få promille av den installerade 

effekten i Sverige under 2015. I takt med att marknaden ökar har priset för 

byggnadsintegrerade solceller sjunkit. Trots detta anses investeringskostnaden vara det 

största hindret för konsumenter. Är det möjligt att dessa solceller trots sin höga 

investeringskostnad och lägre effektivitet, kan vara lönsamma ur både ett ekonomiskt 

och miljömässigt perspektiv, och i så fall på vilket sätt?   

 

Mål: Målet med studien är att undersöka placeringens betydelse av 

byggnadsintegrerade solceller på villor ur ett brukarperspektiv med hänsyn till miljö 

och ekonomi, och därmed ge förslag på åtgärder för en ökad marknad i Sverige. 

Metod: Denna rapport innehåller både en kvalitativ och en kvantitativ studie. Den 

kvantitativa delen innehåller två stycken fallstudier. I dessa studier så undersöktes hur 

viktig taklutning och geografisk placering är för byggnadsintegrerade solcellers 

effektivitet. Båda fallstudierna gjordes i programmet Polysun.  Samtliga simuleringar 

utfördes på samma tomt och med två olika orienteringar. Den kvalitativa studien bestod 

av litteraturundersökning och semistrukturerade intervjuer. Tre intervjuer utfördes som 

delades in i tre delar, en för varje frågeställning.    

Resultat: Utifrån den kvantitativa studien kan det konstateras att av de två optimeringar 

som gjordes i fallstudierna, har optimering av taklutning inte haft någon avgörande roll 

för solcellens effekt. Däremot spelar husets placering en större roll för solcellens 

effektivitet. Trots optimering innebär byggnadsintegrerade solceller en hög 

investeringskostnad och lång pay-off tid. Resultatet från den kvalitativa studien var att 

med dagens byggnadsintegrerade solceller, är den största fördelen att de är estetiskt 

tilltalande. För att marknaden ska öka i Sverige krävs det att kunskapen om 

byggnadsintegrerade solceller ökar, både för utvecklare och konsumenter. Det krävs 

även att produkter standardiseras och på så sätt bidrar till att priserna på solcellerna 

sjunker.  

Konsekvenser. Av rapporten framgår att det kommer krävas mer än optimering av 

takvinkel och orientering av solcellerna för att investeringen ska vara ekonomiskt 

lönsam.  Detta betyder att de byggnadsintegrerade solcellerna behöver bli mer 

energieffektiva och kosta mindre för att bli mer lönsamma för brukare.   

Begränsningar: Fallstudierna har begränsats till en tomt belägen i Sävsjö i Jönköpings 

län. Trots denna geografiska avgränsning anses resultatet vara generaliserbart för de 

aktuella husmodellerna i södra Sverige. Även intervjuerna begränsades till tre stycken.  

Nyckelord: Solceller, BIPV, hållbarhet, lönsamhet, utvecklingspotential, klimatmål, 

optimering, effektivitet. 
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Förkortningar & Begrepp 

BIPV - Byggnadsintegrerade solceller (Building integrated photovoltaics). 

BAPV - Utanpåliggande solceller (Building Attached Photovoltaics). 

MW - Megawatt 

kWh - Kilowattimme  

Brukare - Användaren av solcellerna, t.ex. en villaägare 

Växelriktare - Används för att omvandla likström till växelström  

Kabelförlust - Mängden energi som går förlorad vid distribution/transport genom 

kablar och sladdar 

Pay-off tid - Tiden det tar för investeringen att återbetala sig själv 
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1 Inledning 
Examensarbetet är skrivet vid Jönköping University, som en del av programmet 

Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med Arkitektur. Utbildningen omfattar totalt 

180 högskolepoäng, där examensarbetet utgör 15 högskolepoäng. Arbetet är skrivet i 

samarbete med hustillverkaren Myresjöhus.  

1.1 Bakgrund 
I Sverige introducerades solenergin på 70-talet. Då användes primärt fristående 

solcellssystem exempelvis till husvagnar, båtar och sommarstugor. Dessa kunde inte 

anslutas till elnätet, utan försåg en sommarstuga eller båt med elektricitet. Idag är 

solcellsmarknaden fortfarande stabil och växande av den totala energimarknaden i 

Sverige. Tekniken utvecklades och i början av 90-talet kunde solceller köpas och 

kopplas in direkt till elnätet. Sedan dess har det varit en ständigt växande marknad 

(Energimyndigheten, 2016). Under de senaste 20 åren har den installerade mängden 

energi från solceller ökat kraftigt. Trots denna ökning står fortfarande solenergin endast 

för 0,1 % av Sveriges totala energiproduktion (Lindahl, 2015). 

 

Solcellssystem för privatpersoner i enfamiljshus har funnits under en längre tid. Dock 

har dessa inte varit av typen BIPV, utan istället placerats ovanför ett befintligt tak. Med 

byggnadsintegrerade system betyder det istället att solceller ersätter redan befintliga 

byggnadsdelar på tak, fasad eller fönster. Denna marknad är väldigt liten jämfört med 

den totala solcellsförsäljningen (Lindahl, 2015). 

 

Fr.o.m. 2013 finns EU-direktiv med skärpta energikrav för byggnader, som säger att 

alla nya byggnader från 2020 ska vara nollenergihus eller uppnå så många av de 

uppsatta kraven som möjligt (Energimyndigheten 2017). För att nå kraven behövs nya 

tekniska och hållbara lösning för nybyggnationer, som är både ekonomiskt och 

miljömässigt försvarbara på längre sikt. Byggnadsintegrerad solenergi anses idag vara 

den lösning som bäst kommer kunna bidra till att nå dessa energikrav, men då krävs att 

tekniken utvecklas och används i verkligheten, vilket endast sker i begränsad 

omfattning i Sverige idag (Kylili & Fokaides, 2014). 

1.2 Problembeskrivning 
Under senare år har solcellsmarknaden succesivt ökat, trots detta stod BIPV-

installationer endast för 0,8% av den totala MW som installerades under 2015 i Sverige 

(Lindahl, 2015). Sifforna tyder på att åtgärder behöver vidtas för att installationerna av 

BIPV i Sverige ska öka. Därför behöver fler studier göras för att ta reda hur 

användningen av byggnadsintegrerande solceller i landet kan öka, och vad som krävs 

för att andelen ska öka bland konsumenter. 

 

Trots att priset för BIPV har sjunkit anses den höga investeringskostnaden vara en stor 

utmaning vid inköp för konsumenter (Bonomo, Frontini, de Berardinis, & Donsante, 

2017). Tekniken för BIPV går ständigt framåt, men i nuläget är effektiviteten inte lika 

hög som vid traditionella utanpåliggande solcellssystem (Yang & Zou, 2016). 

Effektiviteten kan ses som ytterligare en utmaning som finns med BIPV.  

Är det möjligt att BIPV trots sin höga investeringskostnad och lägre effektivitet, kan 

vara lönsamt ur både ett ekonomiskt- och miljömässigt perspektiv? 

Eftersom byggnadsintegrerade solceller i nuläget kostar mer och är mindre effektiva än 

konventionella solceller, behöver det finnas argument för konsumenter att vilja 

investera i dessa. Genom att optimera placering av både solceller och byggnad, 
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möjliggör det högre effektivitet med BIPV jämfört med traditionella utanpåliggande 

solceller, som dessutom erbjuder en hållbar energikälla på längre sikt.  

Om Sverige ska nå framtidens klimatmål om förnyelsebara energisystem, behöver 

solceller få en större roll i byggandet. En otydlig lagstiftning riskerar att bromsa 

utvecklingen och hindra konsumenter att se fördelar med BIPV. En investering i BIPV 

ska inte enbart vara beroende av dem som har intresse för miljö, utan ska även kunna 

motivera villaägaren som långsiktigt vill göra en investering för både ekonomin och 

klimatet.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med studien är att undersöka placeringens betydelse av byggnadsintegrerade 

solceller på villor ur ett brukarperspektiv med hänsyn till miljö och ekonomi, samt ge 

förslag på åtgärder för en ökad solcellsmarknad i Sverige.   

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras i rapporten för att uppnå målet:  

 

1. Vilken påverkan har placeringen av byggnadsintegrerade solceller på villor med 

hänsyn till ekonomi och miljö ur ett brukarperspektiv?  

2. Hur kan byggnadsintegrerade solceller bidra byggherrar till att nå ökade klimatkrav 

i framtiden, ur ett ekonomi- och miljöperspektiv?  

3. Vad krävs för en ökad marknad av byggnadsintegrerade solceller i Sverige? 

1.4 Avgränsningar 
Fallstudierna begränsades till en tomt, belägen i Sävsjö, Jönköpings län. Trots denna 

avgränsning antas resultaten av fallstudierna kunna generaliseras till södra Sverige. 

Idag finns det många olika solcelltyper, men denna rapport är fokuserad på 

byggnadsintegrerade solceller som berör den svenska marknaden.  

 

Målet med studien är att utgå från brukarens perspektiv med hänsyn till ekonomi och 

miljö. Däremot när det gäller frågeställningen som behandlar energi- och klimatmål, 

utgår studien främst från byggherren. Endast översiktliga uträkningar kommer att 

redovisas av pay-off tid och lönsamhet vid investering av byggnadsintegrerade solceller 

för brukaren.   

Intervjuer begränsades till tre i antal och till utvalda respondenter, dessa valdes ut för 

att få en inblick inom det begränsade området. Empiri från intervjuerna ska kunna ge 

en god bild kring de frågeställningar som valts. 

För att studien inte ska bli en jämförelse av produkter från olika företag valdes 

produkten ShingEl från företaget SolTech Energy. Övriga produkter som valdes i 

fallstudierna utgick från vad som används inom branschen idag, för att få ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. Fallstudien inriktades enbart mot enfamiljshus (villor) 

från Myresjöhus. Företaget Myresjöhus valdes för att företaget var 

huvudsamarbetsparten till denna studie och att företaget ansågs vara en lämplig 

representant av hustillverkare till studien. Även här antas att resultaten ska kunna 

generaliseras för att gälla fler hustillverkare i Sverige. 

Urval av husmodeller till fallstudien överläts till Myresjöhus. 
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Litteraturstudien har utgått från Sverige och den svenska marknaden. Trots att många 

av källorna är internationella, anses dessa kunna vara applicerbara även på Sverige och 

de energi- och klimatkrav som ligger till grund för Sveriges anpassning av solenergi.  

1.5 Disposition 
Denna rapports uppbyggnad och kapitelindelning kommer att delas in och redovisas i 

figur 1. 

 

 

Kapitel 1: 

Kapitel 2: 

Kapitel 3: 

Kapitel 4: 

Kapitel 5: 

Kapitel 6: 

Inledningen av rapporten innehåller en bakgrunds- och 

problembeskrivning, tillsammans med mål och beskrivningar. 

Kapitlet innehåller också en genomgång av de begränsningar som 

gjorts. 

Metod och genomförande.  

I kapitlet redovisas dessutom de metoder som använts under 

arbetets gång och för att sedan besvara våra frågeställningar. 

Trovärdigheten av rapporten redovisas slutligen, med 

utgångspunkt från de metodval som gjorts. 

Teoretiskt ramverk.  

Meningen med detta kapitel är att koppla samman vetenskaplig 

teori med frågeställningarna i rapporten. De teorier som arbetet 

utgår ifrån behandlas senare djupare. 

Empiri.  

Här redovisas empirin som under arbetet samlats in till rapporten. 

Analys och resultat.  

Här analyseras slutligen empirin som samlats in, och jämförs med 

det teoretiska ramverk som upprättats. Samtliga frågeställningar 

besvaras i kapitlet. 

Diskussion och slutsatser.  

Den avslutande delen innehåller en diskussion om projektet 

tillsammans med de slutsatser som kan dras. Rekommendationer 

och förslag till vidareforskning avslutar kapitlet och därmed 

rapporten. 

Figur 1. Rapportens uppbyggnad och kapitelindelning (Karlsson & Sigfridsson, 2017). 
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2 Metod och genomförande 
Här redovisas de metoder som används för studien och genomförandet i sin helhet. 

Även undersökningsstrategier och kopplingar mellan frågeställningar och metoder 

behandlas. Kapitlet avslutas med genomgång av arbetsgången samt trovärdighet för 

studien.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien är en kombination av både kvantitativ- och kvalitativ och nedan beskrivs hur 

studien i sin helhet genomförts samt vilka undersökningsstrategier som använts.  

 

Del 1. Kvantitativ studie: 

En jämförelse gjordes på 2 enfamiljshus med och utan optimering av BIPV, med 

utgångspunkt hur olika placeringar, väderstreck och vinklar påverkar resultat och 

lönsamhet för brukaren. Resultatet redovisades för 2 förutbestämda vinklar vid 

solcellsintegrering.  

I den kvantitativa delen användes främst kvantifierbara data i form av beräkningar och 

mätresultat. I denna del undersöktes hur många kWh som en standardvilla från 

Myresjöhus kan spara med BIPV i tak med olika kombinationer.  

Del 2. Kvalitativ studie: 

I den andra delen av studien genomfördes 3 intervjuer med olika företag. En intervju 

med en tjänsteman på Myresjöhus1, som är vår huvudsamarbetspartner. En intervju med 

en tjänsteman från A-hus2, och slutligen en intervju med en säljare från SolTech 

Energy3. Tack vare en god kontakt med berörda företag gavs möjlighet att intervjua 

personer med liknande roller, som kunde ge en så bra och generell bild av området som 

möjligt. Målet var därför att få information från intervjuerna som speglar kunskapen 

inom branschen på bästa sätt.  

 

Intervjuer utfördes i form av semistrukturerade intervjuer, där samma frågor ställdes till 

respondenterna. Frågorna ställdes med öppna svarsmöjligheter och intervjuerna 

dokumenterades och skickades senare tillbaka för godkännande av respondenten 

personligen via mejl. Bearbetning av informationen utfördes inom en vecka efter 

genomförandet av intervjuerna.  

Resultat från fallstudien fungerade som ett stöd inför och under intervjuerna, och 

beroende på resultat från fallstudien, anpassades frågor efter detta. Resultatet gav en 

god fingervisning om energianvändning, vilket behandlades senare under intervjuerna, 

med utgångspunkt från vår geografiska placering. Detsamma gäller ekonomi, där 

utgångspunkt var hållbarhet på längre sikt och ur ett brukarperspektiv. 

Till samtliga frågeställningar gjordes litteraturstudier för att få en ökad förståelse kring 

                                                 

1 Myresjöhus är Sveriges äldsta hustillverkare (prefab) från 1927 och tillverkar främst enfamiljshus, 

företaget säljer även tomter. 

2 A-hus är en hustillverkare utanför Kungsbacka som startade 1946, och har säljkontor över hela Sverige. 

3 SolTech Energy utvecklar och säljer solenergisystem som bygger på forskning vid KTH. Systemet är 

en del av fastighetens yttre skal (vägg eller tak) och fungerar som både klimatskydd och solfångare för 

produktion av värme, varmvatten och el.  
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området och dessutom för att se hur utvecklingen och forskningsfronten ser ut. Detta 

för att säkerställa att studien baserades på det senast aktuella inom området. 

Litteraturstudierna som utfördes skulle dessutom ha möjlighet att kunna stärka eller 

ifrågasätta resultatet i studien och därefter ge svar på om målet med studien kunde 

uppnås.  

 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

 

Frågeställning 1: Vilken påverkan har placeringen av byggnadsintegrerade solceller 

på villor med hänsyn till ekonomi och miljö ur ett brukarperspektiv?  

 

Denna frågeställning besvarades genom att studera två byggnader, dessa jämfördes 

sedan för att utvärdera hur väl dessa lämpar sig för solcellsintegrering. Därefter 

beräknades energibesparing för de olika lösningarna. Att använda givna och färdiga 

husmodeller och sedan beräkna och jämföra data på egen hand, ansågs var mest 

passande för studien. 

 

Frågeställning 2: Hur kan byggnadsintegrerade solceller bidra byggherrar till att nå 

ökade klimatkrav i framtiden, ur ett ekonomi- och miljöperspektiv?  

 

Den andra frågeställningen besvarades genom intervjuer med tre olika företag, för att 

få deras syn på betydelsen av de energi- och klimatkrav. Dessa intervjuer fokuserades 

på frågeställningar utifrån ekonomi- och miljöhänsyn. Eftersom företagen både säljer, 

installerar och förvaltar dessa typer av anläggningar, ansågs intervjuer med dessa 

företag ge verklighetstrogen information som kunde vara användningsbar.  

 

Frågeställning 3: Vad krävs för en ökad marknad av byggnadsintegrerade solceller i 

Sverige? 

 

Den tredje och sista frågeställningen besvarades genom intervjuerna, men också utifrån 

resultatet från fallstudierna samt litteraturstudie. På så sätt fanns möjlighet att svara på 

frågeställningen genom triangulering, som kunde stärka resultatet ytterligare.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Avsnittet redovisar de olika metoder som valdes för studien. 

2.3.1 Litteraturstudie 
För att inhämta den bakgrundskunskap som krävdes inom området, blev valet att 

genomföra litteraturstudier om hur kunskapsläget ser ut idag, och för att ta reda på vad 

som redan gjorts inom området. Den kunskap som varit relevant inom området, har 

införskaffats genom att studera vetenskapliga artiklar främst i digitalt format som är 

aktuella. Relevanta artiklar som skrivits sedan tidigare, har även bidragit till ny 

inspiration till arbetet och även lett till nya sökvägar. Sökmotorer som användes 

genomgående under studien var högskolebibliotekets egen sökmotor Primo, 

ScienceDirect och Scopus, men också Google Scholar i viss omfattning.   

Val av artiklar och dokument gjordes i största möjliga utsträckning för att få en så 

fullständig bild som möjligt. Detta bör göras för att belysa kunskapsläget ur flera 
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synvinklar (Patel & Davidsson 2011).  

Huvudfokus har riktats på när dokument och litteratur givits ut, för att säkerställa att 

dessa är relevanta med hänsyn till utgivningsdatum. Eftersom hela studien utgår från 

tre olika perspektiv, har det varit naturligt att litteratur och dokument undersökts ur flera 

synvinklar.  

 

2.3.2 Intervjuer 
I studien har semistrukturerade intervjuer använts, vilket innebär en större frihet för 

respondenten. Denna utformning ger större utrymme för följdfrågor och egna 

synpunkter, eftersom syftet i en kvalitativ intervju är att identifiera respondentens egna 

uppfattningar inom ämnet. Detta innebär att svarsalternativ inte kan formuleras innan 

intervjutillfället, och att man aldrig har ett ”sant” svar på en fråga (Patel & Davidsson, 

2011).   

Semistrukturerade intervjuer ställer inte lika höga krav på den som intervjuar, då man 

vill undvika att styra respondenten eftersom denne troligtvis har mer kunskap än den 

som intervjuar. Kvalitativa intervjuer har oftast en låg grad av strukturering, något som 

även dessa intervjuer haft, vilket istället gav respondenten möjlighet att svara med egna 

ord (Patel & Davidsson, 2011).  

Inför intervjuerna inhämtades kunskap kring området och frågor anpassades därefter, 

för att på bästa sätt få de svar som önskades. Det beslutades även att samma person 

under hela intervjun skulle ställa frågor för att minimera feltolkningar etc. Under första 

delen av intervjun introducerades respondenten kring vad den aktuella studien handlade 

om, och vilka förväntningar som fanns på intervjun. Intervjun började med att få igång 

respondenten och skapa en lättsam dialog samtidigt som ett förtroende kunde byggas 

upp. Efter en tid av dialog av allmän karaktär, leddes samtalet in på mer specifika delar 

för att slutligen ledas in mot själva intervjufrågorna.  

Intervjuns andra del innebar att lyfta fram studien och frågeställningarna på ett korrekt 

sätt, för att ge respondenten förutsättningar att förstå studiens innehåll och syfte. De 

aktuella intervjufrågorna ställdes sedan i en förutbestämd ordning samtidigt som även 

anteckningar fördes. En semistrukturerad intervju ställer inte lika höga krav på den som 

intervjuar, men i detta fall var det extra viktigt att ge respondenten möjlighet att styra 

samtalet, eftersom denne troligtvis satt inne på mer specifik kunskap inom området än 

författarna (Patel & Davidsson 2011). Däremot var det upp till författarna att se till att 

samtalet höll sig inom området. 

2.3.3 Fallstudier/ Polysun 
Huvuddelen av studien utgick från fallstudierna. Till dessa gjordes beräkningar och 

simuleringar i programvaran ”Polysun”, som ansågs vara passande för studien eftersom 

programvaran även används av kommersiella företag inom solcellsbranschen idag. 

Programvaran var relativt enkel att förstå, vilket underlättar när beräkningar utförs för 

första gången. 

Till att börja med bestämdes den geografiska platsen för undersökningen, som är Sävsjö 

i Jönköpings län. (se figur 2), sedan valdes lutningen på solcellerna och vilket 

väderstäck solcellerna är orienterade i. Här väljs också märke och typ av solcell som 

använts i studien samt dess bruttoarea. Till sist specificeras vilken växelriktare som ska 

användas.  

I fallstudierna användes samma solcell, CdTe 80.  Denna solcell valdes, för att den är 
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av samma typ som SolTechs ShingEl som användes i denna studie. Vad gäller 

växelriktare valdes ett märke som är världsledande på marknaden, tillverkaren är från 

Tyskland och heter SMA Solar Technology AG. Valet av specifik modell från 

tillverkare varierade eftersom Polysun tog fram de bäst lämpade för varje scenario, 

beroende på takstorlek. Se mer utförliga data i bilaga 3. 

I detta fall fanns inte möjligheten att göra fallstudierna på alla olika husmodeller som 

finns representerade på marknaden, därför är det viktigt att ett urval sker på ett korrekt 

sätt för att ett representativt resultat ska uppnås (Patel & Davidsson, 2011). I denna 

studie har Myresjöhus fått välja ut två populära husmodeller, något som inte anses vara 

ett slumpmässigt urval. För att ett representativt resultat av fallstudierna skulle uppnås 

krävdes att ett slumpmässigt urval gjordes, för en så kallad ”miniatyr av populationen”, 

i detta fall husmodeller. Först när detta skett på ett korrekt sätt, kan vi anta att urvalet 

är representativt (Patel & Davidsson, 2011). Med andra ord kan det inte anses vara ett 

fullständigt slumpmässigt urval som gjorts, med tanke på studiens omfattning anses 

dock resultatet kunna generaliseras i viss mån och att även gälla fler husmodeller.  

2.4 Arbetsgång 
Arbetet med studien har gjorts både enskilt och i grupp. Under arbetets gång har nära 

kontakt hållits med handledare både via mail och genom personliga möten.  

Första delen: 

Arbetet började med att söka efter vetenskapliga artiklar, som främst gjordes via 

bibliotekets databas Primo, ScienceDirect och Scopus. För att ständigt ha tillgång till 

rätt information för projektet, skedde denna informationssökning kontinuerligt under 

studiens gång. Sökord (främst engelska) som genomgående användes var: BIPV, 

integrated solar panels, integrated solar roof, optimal roof pitch for solar, BIPV-

market etc.  

Andra delen: 

Två fallstudier gjordes med husmodeller från Myresjöhus på en tomt i Sävsjö, (se figur 

2). Målet med dessa var att undersöka hur stor påverkan lutningen och väderstreck har 

på effekten av BIPV. Produkten som användes i fallstudierna är från företaget Soltech 

Energy och heter ShingEl, utförligare information om denna produkt återfinns i bilaga 

1. Samtliga beräkningar gjordes i programmet Polysun, som är ett webbaserat program 

som räknar ut effektiviteten av solceller med given information. Två olika taklutningar 

användes under simuleringarna, 32o och 45o samt optimal vinkel för samtliga 

väderstreck (14o för öst och väst samt 42o för söder). Den optimala vinkeln erhölls 

genom att göra flera simuleringar på varje väderstreck och se vilken som gav bäst 

resultat.  För att resultatet ska kunna användas till så många olika situationer som 

möjligt gjordes simuleringar i tre olika väderstreck, öster, söder och väster. Efter att alla 

uträkningar var färdiga sammanställdes resultat i Excel. 

Tredje delen: 

Efter fallstudierna genomfördes intervjuer av semistrukturerad karaktär, eftersom 

endast samma frågor ställdes till samtliga respondenter och inte personanpassades. 

Intervjuerna genomfördes med tjänstemän från tre olika företag, Myresjöhus, A-hus 

och Soltech Energy. Innan intervjuerna ägde rum skickades intervjufrågor ut till 

respondenterna, för att ge dessa bäst förutsättningar att kunna ge korrekta svar under 

intervjun. Under intervjun delades ansvaret upp, där en ansvarade för att föra 
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anteckningar medan den andre ledde intervjun. Efter intervjuerna sammanställdes 

resultatet och skickades tillbaka till varje respondent för godkännande. 

2.5 Trovärdighet 
Validitet:  

Målet var att hålla intervjuer, med representanter från 3 företag. Frågorna utformades 

på ett sätt som gjorde att önskade svar mottogs utan egna tolkningar. Frågorna 

utformades efter noggrann genomgång av vetenskaplig litteratur inom området, främst 

genom (Patel & Davidsson 2011). Detta för att utforma frågorna på bästa sätt för 

respondenten.  

Reliabilitet:  

Målet med studien var att tillförlitligheten skulle vara så hög som möjligt. Det betyder 

att resultatet ska vid upprepade tillfällen vara detsamma, oavsett vem som hade utfört 

liknande studie. Som exempel ska resultaten av intervjuerna vara desamma, oavsett när 

dessa intervjuas igen framöver.  

2.5.1 Åtgärder för ökad trovärdighet 
För att studien skulle nå upp till önskad trovärdighet, har stor vikt under arbetet legat 

på att göra resultatet av studien så generaliserbart som möjligt. Det betyder att data som 

analyserats, samlats in och redovisats ska vara möjliga att generalisera inom området. 

För att uppnå det, har representanter från branschen valts ut som anses vara lämpliga 

och dessutom kunna ge en generell bild av det som sökts. Urvalet baserades på tidigare 

erfarenhet av projekt med solceller samt genom egna kontaktvägar inom branschen. 

I den kvantitativa delen av studien har professionell programvara använts som idag 

används inom branschen och som finns representerat i många andra länder. Detta för 

att minimera risker för eventuella feltolkningar och räknefel under studien.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet beskriver teorier som valts att koppla till det aktuella ämnesområdet. Teorierna 

som tas upp bidrar till att besvara en eller flera frågeställningar som valts.  

 

Det teoretiska ramverket baseras på tidigare forskning och studier kring området, som 

är relevant för studien. Här valdes att fokusera på de energi- och klimatmål som finns, 

och som behandlar området. I huvudsak användes forskningsartiklar eller studier som 

ansågs vara applicerbart på Sverige och den svenska marknaden av solceller. Kunskap 

inhämtades från EU- och myndighetsbeslut för en ökad förståelse. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I avsnittet nedan samt Figur 2, beskrivs kopplingen mellan de vetenskapliga referenser 

och projektets frågeställningar.  

 

 

3.2 Användning av byggnadsintegrerade solceller 
Traditionella solceller har funnits i många år och utvecklingen går framåt, solcellerna 

blir mer och mer effektiva. BAPV placerades på tak eller mark som stora paneler. Idag 

är det en annan typ av solcell som växer på marknaden, den så kallade 

byggnadsintegrerade solcellen (Lindahl, 2015) Det som är signifikativt med denna 

solcellcell är att den integreras i byggnadens klimatskal. De byggnadsintegrerade 

solcellerna ersätter andra byggnadsmaterial och har därmed dubbel funktion. Den 

fungerar som tak som även generar elektricitet (Bonomo, Frontini, de Berardinis, & 

Donsante, 2017; Kylili & Fokaides, 2013). 

En stark utveckling av BIPV under de senaste åren har gjort att tekniken utvecklats, 

vilket leder till högre effektivitet för BIPV, och dessutom bidragit till att priser sjunkit. 

Trots detta är det fortfarande den stora investeringskostnaden som anses vara ett av de 

största problemen vid investering i BIPV (Yang & Zou 2016).  

Användning av  

byggnadsintegrerade solceller 

Optimerad placering av  

byggnadsintegrerade solceller 

EU-direktiv och miljömål 

Hur kan byggnadsintegrerade 

solceller bidra byggherrar till att nå 

ökade klimatkrav i framtiden, ur 

ett ekonomi- och miljöperspektiv? 

Vad krävs för en ökad marknad av 

byggnadsintegrerade solceller i 

Sverige? 

Vilken påverkan har placeringen 

av byggnadsintegrerade solceller 

på villor med hänsyn till ekonomi 

och miljö ur ett brukarperspektiv? 

Figur 2 Beskrivning av kopplingen mellan frågeställningar och teori (Karlsson & Sigfridsson 

2017). 
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För att öka solcellsmarknaden i Sverige finns ett investeringsstöd för solceller. Under 

förra året delades det ut ca 316 miljoner kr i bidrag (se bilaga 2).  

Flera bidrag kan sökas, och det enskilt största bidraget är investeringsstödet, som gäller 

för installationer av samtliga typer av nätanslutna solcellssystem och 

solel/solvärmehybridsystem. För att vara berättigad stödet måste installationen vara 

gjord senast 31 december 2019 (Energimyndigheten, 2016).   

Stödnivån är från 1 januari 2015 maximalt 30 % av investeringskostnaden för företag 

och 20 % för övriga. Det största möjliga stödet är 1,2 miljoner kr/solcellsanläggning, 

och de stödberättigande kostnaderna får högst uppgå till 37 000 ex moms per installerad 

kW. Regeringen har avsatt 390 miljoner kr för åren 2017–2019, noterbart är att bidraget 

är rambegränsat, vilket betyder att stödet bara kan ges så länge pengarna räcker 

(Energimyndigheten, 2016).  

Det andra bidraget är ROT-avdraget, vilket innebär avdrag för arbetskostnad. ROT-

avdraget ligger nu på maximalt 30 % av arbetskostnaden, de båda bidragen kan dock 

inte kombineras (Energimyndigheten, 2015).  

Ytterligare ”bidrag” är skattesubvention för överskottsel som levereras ut till elnätet. 

Från 1 januari 2015 kan skattereduktion göras för överskottsel som levereras ut till 

elnätet. Som elproducent kan maximalt 60 öre/kWh skattesubventioneras för den el som 

levereras ut på elnätet. Dock finns en maxgräns på 18 000 kr per år, och dessutom finns 

ytterligare två regler för skattesubvention. Som elproducent kan man inte få subvention 

för de kilowattimmar som överstiger den el som man själv använder. Detta innebär att 

om elproducenten säljer 20 000 kWh under ett år men endast använder 15 000 kWh, 

kan endast subvention fås för 15 000 kWh. För att få räknas som en så kallad 

”microproducent” och på så vis få tillgång till subventioner, får inte säkringen i 

anslutningspunkten vara högre än 100 ampere (Skatteverket, 2015).  

Elproducenter kan även sälja överskottsel till elnätet. Ersättningen som elproducenten 

får per kWh, beror på vem överskottelen säljs till, men kan variera från 10–50 öre per 

kWh. När ”microproducenten” säljer el måste man momsregistrera sig och betala moms 

på 25 %. Säljer producenten för mer än 30 000 kr per år exklusive moms, behöver moms 

betalas, annars ej momsskyldig (Energimyndigheten 2016).  

Traditionella icke förnybara energikällor har ofta en lägre investeringskostnad för 

privatpersoner men har istället en högre kostnad för samhället på grund av 

koldioxidutsläpp. Solceller har istället en högre investeringskostnad men kostar 

samhället betydligt mindre på längre sikt, då koldioxidutsläppen minskar. Idag 

transporteras elektriciteten långa sträckor från kraftverken till konsumenterna, detta 

medför transmissions- och distributionsförluster. Genom att använda BIPV minskar 

transporterna av elektricitet och förlusterna kan då minska. Om dessa transporter 

reduceras minskar även investeringarna för infrastruktur och underhåll (Yang & Zou, 

2016). 

3.3 Optimerad placering av byggnadsintegrerade solceller  
För att en solcell ska fungera optimalt måste den placeras korrekt, både vad gäller 

lutning och orientering. Denna placering är olika beroende på vart du befinner dig i 

världen, även vilken tid på året spelar roll för solcellernas effektivitet (Kylili & 

Fokaides, 2013). 
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I norra Europa är sommaren den årstid solceller är mest effektiva, eftersom det är mest 

sol under sommarmånaderna. Under vintern minskar solstrålningen vilket gör att det 

nästan enbart är under vår, sommar och höst som solcellerna är effektiva (SMHI, 2016). 

Vinkeln som solen träffar solcellerna med ändras under året, vilket gör att solceller är 

mer effektiva om dess vinkel kan optimeras varje månad. Det är dock svårt vad gäller 

BIPV eftersom de fungerar som klimatskal, och för att hustakets vinkel inte kan ändras 

i efterhand. För BIPV gäller istället att dessa placeras med optimal vinkel för hela året 

för att kunna vara mest effektiv (Cheng, Sanchez Jimenez, & Lee, 2009).  

Det är inte bara optimala vinkeln som solcellerna placeras med som är avgörande, utan 

även mot vilket väderstreck dessa orienteras. Det mest effektiva väderstrecket för 

solceller är mot söder, eftersom det är då solcellerna får mest sol under dagen. Öst och 

väst fungerar också bra att placera solcellerna, däremot bör den norra fasaden undvikas, 

eftersom den ger endast en femtedel av solenergin jämfört med övriga väderstreck. I 

norra Europa är det mest sol under sommaren, därför är det dessa månader som är mest 

effektiva, där juni är den mest effektiva följt av maj och juli. Under vintern minskar 

dessutom effektiviteten på solcellerna med två tredjedelar (Kylili & Fokaides, 2013).   

 

3.4 Miljömål och EU-direktiv 
EU:s energieffektiviseringsdirektiv trädde kraft i slutet av 2012, till grund för att besluta 

om en gemensam ram för att energieffektivisering ska främjas inom EU och för att nå 

de uppsatta målen till 2021. Det gäller främst en primär energibesparing på minst 20 

procent till år 2021, men ska också skapa möjligheter till ytterligare 

energieffektivisering efter år 2021. Bestämmelser som finns i direktivet ska bland annat 

undanröja de eventuella hinder som finns. Det innehåller också för samtliga delar av 

energisystemet, åtgärder från energiomvandling hela vägen till användning, bortsett 

från transportsystemet. Riksdagen har sedan beslutat hur Sverige ska anpassa sig till 

energieffektiviseringsdirektivet och 2009 beslutades att anta två mål för effektivare 

energianvändning, ett mål till 2016 respektive 2021. Det senare målet är ett så kallat 

sektorsövergripande mål, där energiintensiteten ska minskas med 20 procent från 2008 

till 2020.  

I april 2013 anmäldes från Sveriges sida till EU-kommissionen, att målet om effektivare 

energianvändning om 20 procent till 2021, utgör Sveriges vägledande mål, i enlighet 

med energieffektiviseringsdirektivet, vilket antogs i riksdagen 2009 (Regeringskansliet, 

2009). 

 

Regeringen beslutade 2016 om krav för nära-noll-energibyggnader, vilket innebar en 

ändring av (PBF) Plan och byggförordningen. Detta med anledning av att Sverige enligt 

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, ska uppfylla sina åtaganden senast 

2021. Direktivet innebär att alla byggnader som byggs ska vara nära-noll-

energibyggnader senast 31 december 2021. Dessutom ska nya byggnader som ägs och 

brukas av myndigheter vara nära-noll-energibyggnader 2019 (Regeringskansliet 2016).  

Beslutet trädde i kraft 1 april 2017, och Boverket har till uppgift att ta fram föreskrifter 

och skicka dessa på remiss (Regeringskansliet 2016).   

Från och med att föreskrifterna träder i kraft kommer det i den första delen redovisas 

de krav som kommer ställas på nära-noll-energibyggnader. Föreskrifterna kommer 

också bestå av mer preciserade krav på en nära-noll-byggnad 2021. Med andra ord finns 
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en övergripande plan på vad en nära-noll-energibyggnad faktiskt är, och på hur 

prestandan vad gäller energi, ska beräknas. Vilken energiprestanda som kommer 

behöva uppfyllas är fortsättningsvis upp till Boverket att fastställa, liksom hur en 

detaljerad beräkningsmetod ser ut (Energimyndigheten, 2017). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Idag är det fler och fler som tror att byggnadsintegrerade solceller kommer att vara en 

viktig del för att nå energi- och klimatmål. Skillnaden mellan byggnadsintegrerade 

solceller och traditionella solceller, är att BIPV integreras i byggnaden, och därmed inte 

behöver eftermonteras utanpå byggnaden. Därmed ersätts ett annat byggnadsmaterial 

som annars skulle använts, som t.ex. ett traditionellt tegeltak (Bonomo, Frontini, de 

Berardinis, & Donsante, 2017). 

Trots att de byggnadsintegrerade solcellerna har minskat i pris anses fortfarande den 

ekonomiska aspekten vara största hindret för personer som vill investera i BIPV. 

I jämförelse med traditionella icke förnybara energikällor finns det stora fördelar med 

BIPV ur ett miljömässigt perspektiv. Solceller har en större investeringskostnad men 

bidrar istället till mindre miljöpåverkan, eftersom koldioxidutsläppen minskar. Genom 

en ökad användning av BIPV minimeras transporter av el, som på så sätt minskar 

transmissions- och distributionsförluster (Yang & Zou, 2016).  

För att en solcell ska fungera optimalt krävs att den placeras korrekt vad gäller lutning 

och orientering. I norra Europa är det under sommaren som solcellerna presterar som 

bäst och väderträcken som ger bäst effektivitet mot söder, sydväst eller sydöst läge 

(Kylili & Fokaides, 2013).  

 

Figur 3. Kopplingar mellan teorier (Karlsson & Sigfridsson, 2017). 

Miljömål och EU-
direktiv

Optimering av 
byggnadsintegrerade 

solceller

Användning av 
byggnadsintegrerade 

solceller
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4 Empiri 
Följande kapitel kommer att redovisa den empiri som samlats in under arbetet, d.v.s. 

resultatet från de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna som gjorts. Detta har 

skett genom litteraturstudier, intervjuer samt fallstudier. 

Varje frågeställning redovisas i ordning och resultaten från intervjuerna som hållits 

redovisas senare i kapitel 5.  

 

Författarna har valt att intervjua följande tjänstemän inom branschen, där samtliga har 

erfarenhet, kompetens eller på något sätt anknytning till ämnesområdet. Dessa är: 

 

- Stefan Eklund, Produktchef på Myresjöhus 

- Anders Karlsson, Teknisk Chef på Derome/A-hus 

- Tommy Danielsson, Säljare på SolTech Energy 

 

Fullständiga intervjufrågor och svar redovisas i bilaga 3. Resultat från dessa redovisas 

utförligare i kapitel 5.  

 

4.1 Vilken påverkan har placeringen av byggnadsintegrerade 
solceller på villor med hänsyn till ekonomi och miljö ur ett 
brukarperspektiv? 

4.1.1 Litteraturstudie 
Följande kapitel visar en översiktlig kostnadsberäkning för en installation av BIPV och 

dess pay-off tid. Detta för att se om det är ekonomiskt lönsamt att investera i BIPV.  

Uträkningarna fokuserades på brukarens perspektiv och utfördes på båda 

fallstudieobjekten. Priser för solcellerna inhämtades från SolTech Energy. Andra priser 

som var nödvändiga för uträkningen inhämtades från lokala byggvaruhandlare. I dessa 

räkneexempel redovisas även de bidrag som kan sökas i beräkningarna. Se avsnitt 3.2.  

Följande bidrag finns i beräkningen:  

▪ Ett investeringsbidrag på 20 % för privatpersoner. Här räknas kostnaden för 

installation. 

▪ Skattesubvention för överskottsel som levereras till elnätet. Denna subvention 

är 60 öre/kWh. 

▪ Försäljning av överskottsel. Priset/kWh är varierar från 10–50 öre. I 

uträkningarna kommer 30 öre/kWh att användas. 

Följande priser användes i uträkningarna:   

▪  En SolTech ShingEl solcellspanel kostar 780 kr + moms. Det går 3 

solcellspaneler/m2. Det gör att priset för panelerna per m2 är 2340 kr + moms. 

(Soltech Energy, 2016).   

▪ Tegelpannor kostar 62 kr m2 (Byggmax, 2017)  
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4.1.2 Fallstudier 
 

                    

Fallstudier gjordes på två husmodeller från hustillverkaren Myresjöhus, villa ”Båstad” 

(se figur 6) och villa ”Uppåkra” (se figur 7). Samtliga hus placerades på samma tomt. 

Simuleringar utfördes i båda fallen utifrån två olika placeringar (se figur 5). Detta för 

att optimera solcellerna utifrån orientering av olika väderstreck. 

Figur 5. T.v. placering 1. T.h. placering 2 (Svensson 2017). 

Alla uträkningar i programmet gjordes i perfekta förhållanden, därför är inga ev. 

skuggor medberäknade. Samtliga simuleringsrapporter kan ses i bilaga 4.   

Figur 4 T.v. markerar staden Sävsjö (Naturkulturförmedlingen, 2017). T.v. markerar 

tomtens placering (Svensson, 2017). 
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Fall 1 

 

Figur 6. Villa Båstad (Myresjöhus, 2017) 

För simuleringarna av villa Båstad användes samma solcell CdTe 80 från GE Energy. 

En kabelförlut på 4 % räknades för varje simulering eftersom det är standard i 

programmet. Spänningen i det lokala nätet är i uträkningarna trefas, 230/400 volt, 50 

Hz, Y-koppling. Samtliga växelriktare är från tillverkare SMA Solar Technology AG.  

Här följer en beskrivning av data som användes i simuleringen för varje väderstreck för 

villa Båstad. 

Placering 1 

Söder har en takarea på 20,9 m2, med en takvinkel på 34o. Sunny Boy SB 3000TL-21, 

valdes som växelriktare.  

Öster har en takarea på 80,6 m2, med en takvinkel på 34o. Sunny Tripower STP 

7000TL-20 valdes som växelriktare.  

Väster har en takarea på 80,6 m2, med en takvinkel på 34o. Sunny Tripower STP 

7000TL-20 valdes som växelriktare. 

Placering 2 

Söder har en takarea på 80,6 m2, med en takvinkel på 34o. STP 17000TL-10 valdes 

som växelriktare.  

Öster har en takarea på 20,9 m2, med en takvinkel på 34o. Sunny Boy SB 3000TL-21 

och SB 1300TL-10, valdes som växelriktare.  

Väster har en takarea på 20,9 m2, med en takvinkel på 34o. Sunny Boy SB 3000TL-21 

och SB 1300TL-10, valdes som växelriktare. 
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Fall 2:  

 

Figur 7  Villa Uppåkra (Myresjöhus, 2017) 

För fall 2 användes samma grundinställningar som fall 1 

Här följer en beskrivning av data som användes i simuleringen för varje väderstreck på 

villa Uppåkra.  

Placering 1: 

Söder har ingen takarea på placering 1.  

Öster har en takarea på 82,1 m2, med en takvinkel på 45o. STP 12000TL-20 valdes som 

växelriktare.  

Väster har en takarea på 82,1 m2, med en takvinkel på 45o. STP 12000TL-20 valdes 

som växelriktare.  

Placering 2: 

Söder har en takarea på 82,1 m2, med en takvinkel på 45o. STP 12000TL-20 valdes 

som växelriktare.  

Öster ingen takarea på placering 2 

Väster ingen takarea på placering 2 

4.2 Hur kan byggnadsintegrerade solceller bidra byggherrar 
till att nå ökade klimatkrav i framtiden, ur ett ekonomi- och 
miljöperspektiv? 

4.2.1 Litteraturstudie 
Att uppföra en byggnad med integrerad solenergi kan ses som en viktig åtgärd för att 

uppnå ständigt ökade energi- och klimatkrav. En sådan lösning bidrar även till ett 

estetiskt tilltalande alternativ, som möjliggör elproduktion inom byggnadens 

klimatskal. För att en byggnad ska uppnå kraven för nära-noll-energi hus, behöver 

energi upptas från byggnadens omgivning, för det betraktas solenergi som ett av de 

mest uppenbara valen. Vid byggnation finns då möjligheten att få en estetiskt tilltalande 

lösning, samtidigt som en investering i BIPV ska kunna motiveras ur både miljö- och 

ekonomihänsyn (Jelle & Breivik, 2012). 
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I ett inlägg på PV-Tech4, skrivs att byggnader i Europa står för cirka 40 procent av den 

totala energiförbrukningen och cirka 36 procent av CO2-utsläppen (Krawietz 2015). 

Därmed finns en enorm potential för energieffektivisering och produktion av förnybara 

energikällor integrerade i byggnader, liksom jord-, berg- och solvärme osv. 

Byggnadsintegrerade solceller förväntas öka sina marknadsandelar inom EU under den 

närmaste framtiden. EU-direktivet om nära-noll-energibyggnader år 2020, innebär att 

om mindre än 5 år behöver alla nya byggnader ha en hög energiprestanda och dessutom 

ha mycket låga energibehov. Byggnadsintegrerade solceller förväntas ha en avgörande 

roll för att förverkliga dessa mål, därför kommer tekniken utvecklas till att först ha varit 

en nisch inom ett begränsat område, till att produceras i större volymer till en ökad 

marknad. För hela Europa finns nu möjligheten att utveckla ledande teknik och 

tillverkning för att bli branschledande, och därmed kunna utveckla kompetensen inom 

byggnadsmaterial och arkitektur samtidigt som byggindustrin fortsätter att växa 

(Krawietz, 2015). Med andra ord finns goda förutsättningar till att nå de uppsatta 

energi- och miljömålen, där byggnadsintegrerade solceller kan komma att bli den 

avgörande faktorn i framtidens byggnader, anser Silke Krawietz VD SETA Network. 

 

Allt strängare nationella och internationella energimål kommer slutligen leda till en 

ökad efterfrågan av BIPV-produkter. Hur EU:s energimål till 2020 kommer uppnås 

beror till stor del på hur det europeiska elnätet kan konfigureras till ett ”smart” elnät. 

Dessa förutsättningar är av stor vikt om en utvidgning av förnyelsebara energikällor 

inom EU ska kunna uppnås, och därmed målen. Därför kommer sannolikt acceptansen 

kring integrerade solcellslösningar att öka, i takt med betydelsen för att klara 

energimålen. I takt med detta kommer projektutvecklare, investerare och arkitekter 

driva på för att komma överens kring BIPV. Därefter behöver BIPV beaktas även under 

byggplaneringen, för att därmed kunna bidra byggherrar till att ersätta konventionella 

byggnadsmaterial i stor utsträckning. Först när den mer restriktiva energi-lagen från 

2021 börjar gälla, kommer intressenter att tvingas ändra sin inställning till förnybara 

energikällor. Detta kommer i sin tur bidra till att andra länder kan följa EU:s exempel 

(Heinstein & Perret-Aebi, 2013). 

4.3 Vad krävs för en ökad marknad av byggnadsintegrerade 
solceller i Sverige? 

4.3.1 Litteraturstudie  
Enligt författaren för forskningsrapporten ”Research and Markets Offers Report: 

’Opportunities in European BIPV Market”, 2011, finns många möjligheter med 

integrerad solcellsteknik i Europa. Dessa möjligheter och potential bör dessutom kunna 

appliceras på Sverige och den svenska marknaden. I rapporten tas det upp att ”distinkta 

avgifter” och en ökad medvetenhet om fördelarna kring BIPV är några av de viktigaste 

drivkrafterna för att efterfrågan kring BIPV ska öka. Det tas även upp att fler lämpliga 

och standardiserade produkter krävs på den europeiska marknaden.  

Forskare menar att den största utmaningen för BIPV-branschen blir när bidrag och 

stimulansåtgärder i framtiden kommer dras tillbaka succesivt, vilket troligtvis kommer 

märkas av över hela den europeiska marknaden.  

                                                 

4 PV-Tech är en webbplats som publicerar djupgående nyheter och artiklar inom solcellsbranschen i hela 

världen, med över 160 000 besökare varje månad.  
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Marknaden av BIPV växer snabbt, vilket till stor del beror på länder som Frankrike och 

Italien, som bidrar till ökat incitament för konsumenter att investera i tekniken i sina 

hem, konstateras i forskningen. Dessutom har marknader som Tyskland överträffat den 

förväntade tillväxten av solcellsteknik, och dessutom i mindre marknader som 

exempelvis Storbritannien, är marknaden redo att öka i andel, vilket skapar goda 

förutsättningar för BIPV i framtiden. 

 

Forskningsrapporten slår även fast att kostnaden är en av de viktigaste utmaningarna 

för tillväxten av solcellsmarknaden. De relativt höga investeringskostnaderna för att 

installera BIPV, gör att alternativet blir dyrare jämfört med att använda el direkt från 

elnätet. Detta bidrar även till att investeringen för material blir dyrare, jämfört med att 

istället använda sig av traditionella byggnadsmaterial vid produktion. Rapporten 

konstaterar dessutom att kommunikationen mellan bygg- och solcellsbranschen 

behöver bli bättre överlag, vilket kommer kunna öka medvetenheten och även innefatta 

BIPV redan under design- och konstruktionsprocessen. Trots att återbetalningstiden på 

en BIPV-installation är lång, är det en mer hållbar lösning med en lång livslängd, menar 

författaren.  

Industrin för byggnadsintegrerade solceller kan idag erbjuda många olika lösningar, det 

finns dock utrymme för förbättringar i systemen som idag finns. För att säkerställa att 

solenergi integreras i byggnadens klimatskal korrekt och i större utsträckning, bör dessa 

system ingå tidigt under planeringsprocessen. Därför är en god kommunikation mellan 

tillverkare och planerare avgörande, för att utvecklingen av BIPV-lösningar ska 

fortsätta. 

Inom byggindustrin finns behov av att fastställa de mest framgångsrika initiativen för 

expansion av BIPV-industrin, eftersom branschen har ett viktigt ekonomiskt intresse i 

att delta i utvecklingen av framtida lågenergihus. I sin strävan efter att inte vilja förlora 

sin egen marknad, riskerar istället byggbranschen att stå i vägen för utvecklingen inom 

solenergin (Heinstein & Perret-Aebi, 2013). 
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4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Studien utgår från tre olika perspektiv. Det första är brukarperspektivet vad gäller 

byggnadsintegrerade solceller, utifrån en ekonomisk- och miljömässig hänsyn. 

Översiktliga uträkningar gjordes för att ytterligare analysera den ekonomiska aspekten 

och undersöka om det är lönsamt att investera. Fallstudierna hjälpte till att svara på 

frågeställning 1.  

Tre semistrukturerade intervjuer utfördes med tre tjänstemän från olika företag. 

Intervjuerna riktade in sig till varje frågeställning. Detta medförde att intervjuerna 

kunde kopplas till samtliga frågeställningar då de riktade sig både till brukare, 

byggherre och marknaden. Samtliga intervjuer bidrog därför till att stärka och bekräfta 

alla tre frågeställningarna i studien.  

Även litteraturstudie gjordes för frågeställning 2 och 3. Här kopplades perspektiven 

byggherre och marknad ihop. Litteraturstudien svarade tillsammans med intervjuerna 

på frågeställningarna 2 och 3.  
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5 Analys och resultat 
I följande kapitel redovisas studiens analys, detta baserat på vilken empirisk data och 

teoretiskt ramverk som tidigare presenterats. Resultatet av varje frågeställning 

redovisas med hänsyn till mål och de metoder som använts.  

5.1 Analys 
Följande avsnitt redovisar hur den insamlade empirin har analyserats och värderats 

utifrån det uppsatta målet. 

5.1.1 Analys av frågeställning 1 
Den första frågeställningen utgick ifrån två förutbestämda fall, två villor från 

Myresjöhus valdes ut av företaget (se figur 8). Dessa fall analyserades utifrån 

taklutningar och optimeringsmöjligheter. Även olika alternativ för tak analyserades. 

Slutligen analyserades intervjusvaren utifrån frågeställningen, dessa skulle även kunna 

bekräfta analysen till frågeställningen om denna gjordes korrekt. Analysen har sedan 

utförts med hänsyn till ekonomi och miljö, eftersom det slutligen handlat om vilken 

årlig energi som kan tillverkas med de båda fallen.    

 

 

Figur 8. Analysstrategi frågeställning 1 (Karlsson & Sigfridsson, 2017). 

5.1.2 Analys av frågeställning 2 
Frågeställning 2 analyserades utifrån den lagstiftning som berör Sverige och den 

svenska marknaden samt EU-direktiv (se figur 9). Dessa parametrar analyserades 

utifrån de svenska energi- och miljökrav som finns uppsatta från svensk sida eller från 

EU. Tillsammans med svar från intervjuer analyserades frågeställningen med hänsyn 

till ekonomi och miljö, där utgångspunkt var byggherren. 
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Figur 9. Analysstrategi frågeställning 2 (Karlsson & Sigfridsson, 2017). 

 

5.1.3 Analys av frågeställning 3 
Den tredje frågeställningen har utgått från fem olika parametrar som genom 

litteraturstudie ansetts ha stor påverkan på användningen av byggnadsintegrerade 

solceller (se figur 10). Dessa parametrar var: 

Standarder, vilket det behöver finnas mer av för att underlätta för hustillverkare bl.a.  

Incitament, d.v.s. det måste finnas drivkraft eller initiativ för att användningen ska öka. 

Investering, BIPV innebär en stor investering som ofta är beroende av bidrag etc.  

Regelverk, ett krångligt regelverk gör det onödigt svårt att investera i BIPV. 

Pris, eftersom priset ansågs vara det största hindret behöver tekniken bli billigare för 

alla användare, stora som små. 

 

 

Figur 10. Analysprocess frågeställning 3 (Karlsson & Sigfridsson, 2017). 
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5.2 Vilken påverkan har placeringen av byggnadsintegrerade 
solceller på villor med hänsyn till ekonomi och miljö ur ett 
brukarperspektiv? 

5.2.1 Kvantitativ litteraturstudie 
I detta avsnitt visas översiktliga uträkningar för investeringskostnader vid installationer 

av BIPV.  Nedan följer en förklaring av tabellerna.  

Ej optimerad: Resultat innan optimering av vinkeln (huset utan några förändringar).  

Optimerad: resultat efter optimering av vinkel. 

Investeringskostnad: Kostnaden för att köpa in solcellsanläggningen minus kostnaden 

för tegelpannor som solcellerna ersätter.  

Pris efter 20 % bidrag: Är priset som brukaren i slutändan betalar efter det statliga 

bidraget.  

Inkomst av såld el/år: Den förväntade inkomsten av den sålda elen/år. 

Pay-off: Antal år innan investeringen är betald.   

Fall 1 

I fall 1 (se tabell 1), placering 1 och 2 är skattesubventionsbidraget 60 öre/kWh. Elpriset 

var i exemplet 30 öre/kWh som säljs till elnätet. Investeringskostnaderna i samtliga 

exempel är exklusive moms.  

Tabell 1. Översiktlig kostnadsberäkning av solcellsanläggning på fall 1. Visar även 

inkomster vid försäljning av el, samt anläggningens pay-off tid (Karlsson &Sigfridsson, 

2017).  

 

Fall 2 

I fall 2 (se tabell 2), placering 1 och 2 har samma beräkningar gjort som i fall 1. Se 

5.2.1. 

Tabell 2. Översiktlig kostnadsberäkning av solcellsanläggning på fall 2. Visar även 

inkomster vid försäljning av el, samt anläggningens pay-off tid (Karlsson & 

Sigfridsson, 2017).  

 

5.2.2 Resultat fallstudier 
Nedan presenteras resultatet för de simuleringar (Polysun) gjorda på de två fallen 

utifrån två olika placeringar på samma tomt. För båda fallen används samma tabellmall, 

nedan följer en förklaring på tabellen.  

Ej optimerad: se 5.2.1.  
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Optimerad: se 5.2.1. 

Utnyttjandegrad: Hur stor del av solcellernas effektivitet som användes utan 

optimering, där husets optimerade effekt är 100 %.  

CO2 besparing/år: Är den mängd kg som besparas klimatet varje år vid användning 

av de valda solcellerna.  

Summa: Är husets totala produktion av kWh/år om takytorna mot söder väster och 

öster täcks av solceller, husets totala kWh/m2 och år, samt den totala mängden CO2 

besparad/år  

Fall 1  

Nedan beskrivs resultatet av simuleringarna på fall 1. Resultatet visas i tabeller två 

tabeller (se tabell 3 & 4) för placering 1 och placering 2.   

Tabell 3. Resultatet av simuleringar fall 1, placering 1. Tabellen visar hur många kWh 

solcellsanläggningen genererar/år, samt skillnaden mellan optimerad och icke 

optimerad solcellsanläggning (Karlsson & Sigfridsson, 2017).    

 
 

Tabell 4. Resultatet av simuleringar fall 1, placering 2. Tabellen visar hur många kWh 

solcellsanläggningen genererar/år, samt skillnaden mellan optimerad och icke 

optimerad solcellsanläggning (Karlsson & Sigfridsson, 2017). 

 

Fall 2 

Nedan beskrivs resultatet av simuleringarna på fall 2. Resultatet visas i två tabeller (se 

tabell 5 & 6) för placering 1 och placering 2.   
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Tabell 5. Resultatet av simuleringar fall 2, placering 1. Tabellen visar hur många kWh 

solcellsanläggningen genererar/år, samt skillnaden mellan optimerad och icke 

optimerad solcellsanläggning (Karlsson & Sigfridsson, 2017). 

 

Tabell 6. Resultatet av simuleringar fall 2, placering 2. Tabellen visar hur många kWh 

solcellsanläggningen genererar/år, samt skillnaden mellan optimerad och icke 

optimerad solcellsanläggning (Karlsson & Sigfridsson, 2017). 

 

5.2.3 Intervjuer kopplade till frågeställning 1 
I följande avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna kopplade till aktuell 

frågeställning. Intervjusvaren kommer att sammanfattas från varje respondent kopplat 

till den aktuella frågeställningen.  

Stefan Eklund, Produktchef på Myresjöhus 

Det som villaägare tjänar på när det gäller en investering av byggnadsintegrerade 

solceller är det estetiska, ansåg Stefan. Oavsett placering kommer huset att se bättre ut 

med en integrerad lösning jämfört med de traditionella solcellerna. Miljömässigt så är 

det positivt med solceller oavsett optimal placering, elen blir närproducerad och sänker 

eller eliminerar energibehovet. Överskottet kan sedan säljas till grannen, vilket gör att 

eventuella transportförluster kan minimeras. Stefan underströk att den största 

utmaningen med byggnadsintegrerade solceller är att det är dyrt och har en lång pay-

off tid. Men oavsett hur de placeras eller vilka solceller man väljer, har man gjort en 

insats för både miljön och elräkningen. 

Anders Carlsson, Teknisk Chef på Derome/A-hus 

På grund av ett begränsat utbud, höga kostnader och tillverkare som tenderar att gå i 

konkurs, köper kunder hellre utanpåliggande solceller. Enligt Anders blir en integrerad 
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lösning snygg, men dock väldigt dyrt, och dessutom måste allt stämma med profiler, 

plåtar osv. Även Anders påpekar den relativt långa pay-off tiden, eftersom elpriserna i 

nuläget är för låga i Sverige. Därför är en investering svår att motivera, så länge energi 

via elnätet är så billigt. Oavsett placering är det inte många som tänker på hur stort 

miljöavtryck solceller har, som kund har du möjlighet att ersätta ett befintligt 

byggmaterial till något som belastar miljön mindre, vid användning av en integrerad 

lösning.  

Tommy Danielsson, Säljare på SolTech Energy 

Tommy betonade vikten av snygga integrerade produkter, utifrån brukarens perspektiv. 

Det arkitektoniska uttrycket kan därför vara kvar, vid en fullständig 

byggnadsintegrering av solceller. 

Om man väljer att bygga energieffektivt, efter de krav som BBR ställer, kommer man 

inte behöva något extra värmesystem, då är det tillräckligt med endast solceller. Det 

enda man behöver tänka på då är att man ritar ett relativt stort tak, som tillåter att fler 

solceller får plats. På så vis är den producerade energin från solcellerna tillräcklig för 

att värma huset, berättade Tommy. Även om man inte bygger lika 

energieffektivt/optimerat, kommer solcellerna att reducera energibehovet och därmed 

energikostnaderna. Byggnadsintegrerade solceller förkortar dessutom byggtiden för 

byggnaden, påpekade Tommy, eftersom den ersätter andra byggnadsmaterial, vilket 

sparar miljön i form av material och transporter. 

5.3 Hur kan byggnadsintegrerade solceller bidra byggherrar 
till att nå ökade klimatkrav i framtiden, ur ett ekonomi- och 
miljöperspektiv? 

5.3.1 Resultat frågeställning 2 
Med ständigt ökade energi- och klimatmål i både Sverige och Europa, kan integrerad 

solenergi ses som en viktig och användbar lösning för att nå dessa i framtiden. Fördelen 

med att använda sig av integrerade solcellslösningar är att dessa kan anses vara mer 

estetiskt tilltalande som dessutom gör det möjligt att producera energi inom byggnadens 

egna klimatskal (Jelle & Breivik, 2012). 

Det råder inga tvivel om hur stor potential förnybara energikällor har för att klara ökade 

energi- och klimatkrav, och kan tekniken integreras i byggnadens klimatskal och 

dessutom ge en estetiskt tilltalande byggnad, kan byggnadsintegrerade solceller vara ett 

utmärkt steg i rätt riktning. Av vissa anses t.o.m. byggandsintegreade solceller kunna 

bli den avgörande faktorn för framtidens byggnader (Krawietz, 2015). 

I takt med betydelsen för att klara ökade energimål, kommer sannolikt acceptansen 

kring integrerade solcellslösningar att öka. Detta kommer i sin tur att bidra till en ökad 

efterfrågan av BIPV-produkter, och att branschen driver på för att komma överens om 

BIPV och dess roll. Därefter behöver BIPV få en roll redan under byggplaneringen, för 

att möjliggöra för byggherrar att kunna ersätta konventionella byggnadsmaterial i större 

utsträckning (Heinstein & Perret-Aebi, 2013). 

Samtliga tillfrågade i studien anser att EU-direktiv och miljömål inte spelar/spelat så 

stor roll i utvecklingen. Istället har det varit enskilda länder som tagit initiativ och som 
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då gjort att marknaden kring solceller ökat på senare år, menar Stefan Eklund på 

Myresjöhus. 

Eftersom Sverige egentligen redan har nått upp till de gällande miljömålen, trodde 

Anders Carlsson på Derome/A-hus, att mer fokus istället kommer ligga på transporter, 

miljöavtryck och under byggprocessen.  

Tommy Danielsson på SolTech Energy, tror att byggnadsintegrerade solceller är 

lösningen för att nå ökade svenska energi- och miljömål i framtiden. Eftersom det är 

enda lösningen som tillgodoser både energi- och miljömålen, och dessutom kraven 

kring estetik som kunder idag har.   

5.3.2 Intervjuer kopplade till frågeställning 2 
I följande avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna kopplade till aktuell 

frågeställning. Intervjusvaren kommer att sammanfattas från varje respondent kopplat 

till den aktuella frågeställningen.  

Stefan Eklund, Produktchef på Myresjöhus 

EU-direktiv och miljömål spelar inte så stor roll i utvecklingen, menade Stefan. Istället 

är det Tyskland som har varit den stora inspirationen och tagit initiativ, som gjort att 

marknaden i allmänhet har växt på senare år. Detta har i sin tur bidragit till att fler vågat 

investera i tekniken. Kunder fick mycket betalt för elen som kunde säljas vidare, vilket 

bidrog till ett ökat intresse och att tekniken kom att utvecklas. Sjunkande elpriser har 

gjort att också utveckling av batteri möjliggjorts. Även den utvecklingen har skett med 

initiativ från Tyskland i huvudsak, vilket bidragit till utveckling i hela Europa, som 

även vi i Sverige kunnat dra nytta av, berättade Stefan. 

 

Solceller har definitivt potentialen till att bli den största energikällan av de 

förnyelsebara alternativen, menade Stefan. Solcellsalternativen kommer troligen att öka 

radikalt framöver. Om nya lösningar tas fram, för att bättre hantera värme, finns stor 

potential för att kunna förse både Sverige och övriga världen med solenergi. Då blir 

istället utmaningen att kunna distribuera energin till olika delar i världen, och 

transporter innebär ofta stora förluster i sin tur. 

Anders Carlsson, Teknisk Chef på Derome/A-hus 

Miljömålen i Sverige är egentligen redan uppnådda, därför är det möjligt att Sverige 

kommer få högre krav på grund av detta. Däremot kommer troligtvis inte Sverige att 

elda på för högre miljökrav, trodde Anders. Utan mer fokus kommer riktas på 

transporter, byggprocessen och miljöavtryck. Möjligen tuffare miljökrav på vissa 

material vid byggandet. 

Ökade krav kring energi och miljö, kommer i sin tur bidra till att fler hus med solceller 

byggs, för att kunna nå kommande krav. Dock kommer de traditionella solcellerna vara 

vanligast menade Anders. Han tror också att solcellspanelerna kommer fortsätta bli 

smartare, och därför kommer kunna användas på flera sätt. Exempelvis ska vissa 

paneler kunna bli genomskinliga vid behov osv. De integrerade kommer kanske inte 

vara lika integrerade, utan istället fylla fler funktioner. 

Tommy Danielsson, Säljare på SolTech Energy 

Tommy trodde inte att EU-direktiv och miljökrav har varit faktorer som lett marknaden 

framåt för BIPV. Idag finns det fortfarande inte något större utbud av ”snyggare” 
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byggnadsintegrerade solceller. Ett problem är att regeringen misslyckats med att 

förmedla kunskapen om miljömål och krav till privatpersoner och byggare. Ett annat 

problem är att det inte stiftats svenska lagar utifrån EU-direktiv. Staten behöver på ett 

bättre sätt visa vad ambitionen är, vad gäller integrerade solceller, ansåg Tommy. 

Byggnadsintegrerade solceller är, trodde Tommy, lösningen för att nå de svenska energi 

– och miljömålen. Han menar att det är den enda lösningen som tillgodoser både energi- 

och klimatmålen, och dessutom kraven på det estetiska som kunder idag har. 

5.4 Vad krävs för en ökad marknad av byggnadsintegrerade 
solceller i Sverige? 

5.4.1 Resultat frågeställning 3 
För att öka efterfrågan kring BIPV krävs i sin tur att medvetenheten kring fördelarna 

också ökar. Det behövs även fler lämpliga och standardiserade produkter på den 

europeiska marknaden. När bidrag och stimulansåtgärder i framtiden succesivt kommer 

dras tillbaka, blir utmaningen för BIPV att klara sig utan dessa, något som troligtvis 

kommer märkas av i hela branschen.  

En av de viktigaste utmaningarna för tillväxten av BIPV är kostnaden, relativt höga 

investeringskostnader för att installera gör alternativet dyrare. Även investeringen för 

material blir dyrare, jämfört med användning av traditionella byggnadsmaterial.  

För en ökad marknad av BIPV krävs dessutom en bättre kommunikation mellan bygg- 

och solcellsbranschen, för att därmed kunna öka medvetenheten och introducera BIPV 

redan under design- och konstruktionsprocessen (Heinstein & Perret-Aebi, 2013).  

För att uppnå en ökad marknad av integrerade solceller krävs också en ökad vilja från 

kunderna, menade Tommy Danielsson från SolTech Energy. Kunder måste ställa krav 

på hustillverkare som i sin tur kommer ställa krav på tillverkarna av solceller. Finns 

viljan att tänka mer miljömässigt och på längre sikt kommer marknaden också öka. Vi 

behöver tänka mer på hur en investering påverkar miljön på längre sikt, ansåg Tommy 

Danielsson.  

Stefan Eklund på Myresjöhus menade att fler standarder och helhetslösningar behövs 

från företagen som säljer produkterna, för att marknaden av byggnadsintegrerade 

solceller ska öka i Sverige. Oklarheter kring regelverk som varierat mellan olika 

kommuner måste förändras för att marknaden ska öka, trodde Stefan Eklund. Både 

Anders Carlsson på Derome/A-hus och Stefan Eklund på Myresjöhus menade att det 

största hindret för brukaren idag är priset och den ekonomiska biten.  

5.4.2 Intervjuer kopplade till frågeställning 3 
I följande avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna kopplade till aktuell 

frågeställning. Intervjusvaren kommer att sammanfattas från varje respondent kopplat 

till den aktuella frågeställningen.  

Stefan Eklund, Produktchef på Myresjöhus 

För att marknaden av byggnadsintegrerade solceller i Sverige ska öka, krävs det fler 

standarder och helhetslösningarna från företagen som säljer dem, menade Stefan. Det 

har varit många oklarheter med de olika reglerna som finns för solcellerna, och det har 

varierat från kommun till kommun. Detta måste förändras för att marknaden ska öka i 

Sverige, enligt Stefan. De största hindren för brukaren när det kommer till investeringen 

av byggnadsintegrerade solceller, menade Stefan är dels den ekonomiska biten, dvs. att 
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det fortfarande är dyrt att investera i. Men ett nästan lika stort hinder är den estetiska 

biten. I dagsläget är inte solcellerna lika estetiskt tilltalande, som traditionella takpannor 

eller övriga takmaterial. 

Anders Carlsson, Teknisk Chef på Derome/A-hus 

För brukaren är den största anledningen idag priset, enligt Anders. Även delvis av 

designskäl men mestadels är det pengar som styr tyvärr. Det kommer alltid finnas några 

som vill satsa, men för de flesta är det pengar som blir den avgörande faktorn. För 

företagen behövs system som bättre passar den svenska marknaden, som också är lätta 

att integrera. Husen kan inte byggas efter hur moduler av solceller ser ut, samtidigt som 

företag inte vill behöva ställa om sina tillverkningar för att anpassa sina hus efter 

tillverkare i Kina exempelvis. Lösningarna behöver bli mer praktiska och enkla, 

möjligen kan det finnas redan, som helt enkelt inte nåtts ut helt än. 

Tommy Danielsson, Säljare på SolTech Energy 

För att marknaden ska öka i Sverige gäller det att marknaden bygger på rätt sorts 

solceller, menade Tommy. Marknaden har till största del bestått av så kallade 

kiselsolceller, dessa kräver mer kylning för att vara effektiva. För att marknaden ska 

växa, trodde Tommy att det behöver satsas mer på så kallade tunnfilmsolceller istället, 

som dessutom inte är lika känsliga för värme.  

Det krävs också att viljan från kunderna ökar, ställer kunderna krav på hustillverkarna 

kommer de i sin tur att sätta krav på tillverkarna av solcellerna. Det krävs också att 

byggbranschen tar del av solceller och implementerar dessa mer i sina byggnationer. 

Det kommer att i sin tur påskynda utvecklingen av solcellerna, och marknaden kommer 

därmed öka. Finns det en vilja från kunden att tänka miljömässigt, och tänka längre än 

bara direkta kostnader, kommer marknaden också öka, trodde Tommy. Han tillägger 

också att vi behöver tänka mer på hur investeringen kan påverka miljön på längre sikt. 

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet var ”att undersöka placeringens betydelse av byggnadsintegrerade 

solceller på villor ur ett brukarperspektiv med hänsyn till miljö och ekonomi, samt 

åtgärder för en ökad användning i Sverige”. 

 

För att målet skulle uppnås togs tre frågeställningar fram, som utgjorde grunden i 

studien. Första frågeställningen behandlade placeringens påverkan på villor med 

hänsyn till ekonomi och miljö ur ett brukarperspektiv, besvarades till största delen av 

fallstudierna. Dessa gav i sin tur svar på hur stor betydelse optimering av placering 

faktiskt har, vilket gav svar på första frågeställningen kopplad till målet. I den första 

frågeställningen valdes att ta hänsyn till ekonomi och miljö ur ett brukarperspektiv, med 

andra ord har studien utgått från exempelvis den enskilde villaägaren där fallstudierna 

gav svar på hur stor energibesparing en brukare kan räkna med vid byggnadsintegrering 

av solceller. Med hänsyn till ekonomi redovisades ett kostnadsexempel som översiktligt 

gav exempel på pay-off tid och lönsamhet vid investering.  
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Andra frågeställningen besvarades främst genom litteraturstudier. Relevanta 

vetenskapliga referenser användes för att få relevant och aktuell information. För att 

besvara frågeställningen ur ett ekonomi- och miljöperspektiv, tog litteraturstudien upp 

hur byggherrar kan dra nytta av en investering av byggnadsintegrerade solceller. Med 

andra ord redovisades hur en investering kan motiveras med hänsyn till de pengar som 

kan sparas på längre sikt, liksom insatsen för miljön.    

Även sista frågeställningen besvarades främst genom litteraturstudie. Frågeställningen 

besvarades genom att ta upp den potential som finns inom området och vad som i sin 

tur krävs för att marknaden i Sverige ska öka. Även utmaningar som finns och åtgärder 

som behöver vidtas redovisades.  

Samtliga frågeställningar avslutades med att ytterligare stärkas genom resultaten från 

intervjuerna som hölls. Eftersom samtliga frågeställningar ansågs vara besvarade, kan 

även målet för studien anses vara uppnått.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel kommer diskussion kring studiens resultat och metoder att behandlas. Även 

begränsningar, slutsatser och rekommendationer redovisas och formuleras. Avslutningsvis 

kommer förslag till vidare forskning att presenteras utifrån vad som uppkommit under arbetets 

gång. 

6.1 Resultatdiskussion 
Kvantitativ del: 

Resultatet från fallstudierna anses vara generaliserbart för södra Sverige, eftersom klimatet ser 

likvärdigt ut.  

Fallstudierna som gjordes visade att optimering av takvinklar för BIPV inte är det viktigaste, 

sett till förutsättningarna som valdes i studien. Mer fokus bör istället ligga på placering av 

byggnaden och inte minst vilken geografisk orientering som väljs utifrån takets utformning. 

Visserligen finns många olika produkter på marknaden att jämföra med, men vad fallstudierna 

här visar är att man inte bör ligga för stor vikt vid just optimering av BIPV i tak.  

 

Kvalitativ del:  

Resultat från de intervjuer som hölls visar att det finns både problematik och stora möjligheter 

med BIPV. Samtliga respondenter menade att det är den ekonomiska aspekten som är 

avgörande för brukaren. Litteraturstudier visade också att miljömål och EU-direktiv är viktiga, 

men att det samtidigt krävs mer för att marknaden ska öka. Dessutom har både staten och 

tillverkare av solcellsprodukter ett stort ansvar. Statliga myndigheter behöver ta initiativ och gå 

steget före, och solcellstillverkare behöver ta fram fler standardiserade lösningar som 

underlättar för både brukare och installatörer.  

Med tanke på den begränsade effektivitet som BIPV innebär, är det inget avgörande argument 

att framhålla vid en investering, jämfört med traditionella solceller som ger både högre 

effektivitet samt fler möjligheter för placering på fastigheten. Istället finns andra argument för 

en investering i BIPV där det största argumentet är utformningen. Som brukare fås en mer 

arkitektoniskt tilltalande byggnad och dessutom möjligheten att ersätta befintliga byggmaterial 

samtidigt som energi tillverkas. 

 

Resultaten från både intervjuer och litteraturstudier anses vara generaliserbart för hela Sverige, 

eftersom dessa metoder inte är beroende av någon geografisk placering i landet. 

Resultatet från studien anses vara trovärdigt trots den begränsade omfattningen av studien och 

de avgränsningar som gjorts, därför förväntas resultatet av studien också kunna generaliseras i 

viss utsträckning. Eftersom området ständigt utvecklas och förändras kan resultatet inte 

förväntas gälla för hur lång tid som helst, men under arbetets gång har det strävats efter att ha 

tillgång till så relevant och aktuell information som möjligt.  
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6.2 Metoddiskussion 
För att uppnå målet och besvara frågeställningarna, valdes att under studien använda 

litteraturstudie, intervjuer och fallstudier som passande metodval.  

Litteraturstudie användes som metod för att samla in information kring området i allmänhet. 

Eftersom utveckling inom området sker snabbt, är det av stor vikt att tillräcklig 

bakgrundskunskap inom området finns innan studien kan utföras. Den dokumenterade 

bakgrunden som litteraturstudien gav, var jämförbar med den empiri som samlades in via 

intervjuerna. Vid informationssökning användes främst digitala sökmotorer som Primo, 

ScienceDirect och Scopus. Strategin för informationssökningen var att hitta så relevant och 

aktuell information som möjligt, detta genom att välja vetenskapliga referenser som är max 5 

år exempelvis.  

En ytterligare metod som användes var intervjuer, tre relevanta respondenter valdes ut för 

intervju. För att ett mer generaliserbart resultat skulle fås, borde fler intervjuer hållits med 

relevanta respondenter inom området, men för att undvika ett för omfattande arbete valdes 

endast tre relevanta tjänstemän ut.  

Efter intervjuerna sammanställdes svaren och skickades tillbaka till respondenten för att 

godkännas. Detta ökar både reliabiliteten och validiteten i arbetet, eftersom förhoppningen är 

att ett likvärdigt resultat skulle uppnåtts oavsett vem/vilka som hade utfört en liknande studie. 

Intervjuerna anses ha gett önskat resultat, och det uppnådda resultatet kan anses vara trovärdigt. 

Trovärdighet uppnåddes genom att intervjuer var av typen semistrukturerade, där tillfrågade 

personer ansågs ha relevant kunskap inom området som dessutom uppmanades att skriftligt 

bekräfta att de uppfattats rätt utifrån de anteckningar som fördes.  

Till sist valdes fallstudier som metod för den kvantitativa delen av studien. I fallstudierna valdes 

två olika hus ut av Myresjöhus, detta för att jämföra dessa med och utan BIPV. Fallstudierna 

berörde hur olika placeringar, väderstreck och vinklar påverkar resultat och lönsamhet för 

kunden, vilket senare sammanställdes och redovisades i grafer/tabeller.  

Till fallstudierna valdes att låta samarbetsföretaget Myresjöhus välja ut två populära 

husmodeller, för att få någon form av urval.  

För att få ett generellt resultat från fallstudierna för hela landet, borde energisimuleringar även 

utförts för fler platser, och inte bara i Sävsjö som valdes i denna studie. 

Programvaran Polysun ansågs vara lämpligt för informationen som efterfrågades. Programmet 

var dessutom lättillgängligt eftersom det kunde användas direkt i webbläsaren och inte krävde 

ytterligare fördjupade kunskaper, därför ansågs programvalet vara extra lämpligt för studien. 

Eftersom arbetets tidsomfattning inte tillät större urval, anses resultatet från fallstudierna vara 

så representativt som möjligt, med hänsyn till studiens omfattning och förutsättningar.  
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6.3 Begränsningar 
De båda fallstudierna begränsades till Sävsjö i Jönköping län, trots denna avgränsning anses 

resultatet vara generellt giltigt i södra Sverige. 

Studien har dessutom begränsats till att endast behandla byggnadsintegrerade solceller, även 

om solceller i allmänhet tas upp i rapporten är det byggnadsintegrerade solceller som studien 

utgått från. Programvaran Polysun som användes för beräkningsdata till fallstudierna, har även 

den begränsningar. Programvaran har endast utgått från optimala förhållanden där inga skuggor 

tagits hänsyn till, något som kan anses vara en begränsning. Vid val av produkter för inmatning 

i programvaran, valdes produkter som idag används i stor utsträckning inom branschen. Detta 

för att få aktuella värden från produkter som idag använts i branschen, något som även kan ses 

som en begränsning. Trots det anses urvalet av produkter vara tillräckligt generaliserbart.  

Vid redovisning av kostnadsförslag begränsades även detta till att beröra exempel på pay off-

tid och lönsamhet. Priser till dessa beräkningar inhämtades från lokala byggvaruhandlare och 

innehöll endast överslagsberäkningar och kan därför anses ha begränsningar eftersom 

prisbildning och lönsamhet kan variera över hela landet.  

Eftersom målet begränsades till Sverige, har endast svensk lagstiftning och EU-direktiv som 

berör Sverige behandlats, vilket gör att resultatet också utgår från Sverige och den svenska 

marknaden. Skulle en bredare syn tagits borde studien innefattat hela Europa möjligtvis, men 

med tanke på arbetets omfattning valdes att fokusera på Sverige och södra Sverige specifikt.  

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Resultatet av studien visade att den framtida utvecklingen av byggnadsintegrerade solceller inte 

bör fokusera på att optimera placeringen vid integrering. Istället är andra faktorer mer 

betydelsefulla och avgörande som exempelvis takets area och geografisk placering med hänsyn 

till effektivitet. Det kan konstateras att den geografiska placeringen av huset är mer avgörande 

än optimering av vinkeln för integrerade solceller. Därför behöver byggnadsintegrerade 

solceller bli lönsamt och attraktivt oavsett hur själva huset är konstruerat. 

För att uppnå än större marknad och en ökad användning bör därför fokus riktas på andra 

parametrar för att göra alternativet mer attraktivt. Exempelvis behöver byggnadsintegrerade 

solceller fortsätta att utvecklas och bli mer estetiskt tilltalande. Fler standarder bör också finnas, 

som gör att hustillverkare etc. inte behöver rätta sig efter solcellstillverkarna. Man kan också 

konstatera att fler initiativ från staten behövs, något som skulle kunna uppnås genom att statliga 

verksamheter väljer att gå före och installera dessa solcellssystem på sina byggnader.  

Trots de begränsningar och frågetecken som finns för BIPV, är potentialen stor inför framtiden. 

Med ökade klimatkrav i hela världen behövs enkla och innovativa lösningar för världens 

byggnader. BIPV erbjuder alla de fördelar som solceller i allmänhet har, skillnaden är att 

lösningen blir en del av byggnaden och dessutom ger ett arkitektoniskt tilltalande intryck. Krav 

på estetiskt tilltalande byggnader kommer alltid finnas, oavsett hur klimatkraven kommer se ut. 
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Följande rekommendationer och slutsatser kunde dras från studien: 

▪ Optimering av vinkeln har inte någon avgörande betydelse för effektiviteten av 

solcellen. 

▪ Den geografiska orienteringen av solceller har en mer betydande roll för effektiviteten 

jämfört med att optimera vinkeln.  

▪ Höga investeringskostnader och lång pay-off tid anses vara det största problemet med 

byggnadsintegrerade solceller. 

▪ Lägre kostnader, mer standardiserade produkter och mer kunskap om 

byggnadsintegrerade solceller och dess lösningar är några av de saker som krävs för en 

ökad marknad i Sverige. 

   

6.5 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning hade det varit intressant att studera ett större geografiskt område och se 

om resultaten skiljer sig mycket åt beroende på vart i Sverige simuleringarna görs.  

Ytterligare vore det intressant att studera hur andra solceller står sig mot ShingEl som studerats 

i denna rapport. Andra solceller att studera är t.ex. Teslas integrerade solceller, nano-solceller 

och organiska solceller.  
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Figur 10. Karlsson, E. & Sigfridsson, V. (2017). Analysprocess frågeställning 3. 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Karlsson, E. & Sigfridsson, V. (2017). Översiktlig kostnadsberäkning av 

solcellsanläggning på fall 2. Visar även inkomster bidragen ger vi försäljning av el, samt 

anläggningens pay-off tid. 

Tabell 2. Karlsson, E. & Sigfridsson, V. (2017). Översiktlig kostnadsberäkning av 

solcellsanläggning på fall 2. Visar även inkomster bidragen ger vi försäljning av el, samt 

anläggningens pay-off tid. 

Tabell 3. Karlsson, E. & Sigfridsson, V. (2017). Resultatet av simuleringar fall 1, placering 1. 

Tabellen visar hur många kWh solcellsanläggningen genererar/år, samt skillnaden 

mellan optimerad och icke optimerad solcellsanläggning. 

Tabell 4. Karlsson, E. & Sigfridsson, V. (2017). Resultatet av simuleringar fall 1, placering 2. 

Tabellen visar hur många kWh solcellsanläggningen genererar/år, samt skillnaden 

mellan optimerad och icke optimerad solcellsanläggning. 

Tabell 5. Karlsson, E. & Sigfridsson, V. (2017). Resultatet av simuleringar fall 2, placering 1. 

Tabellen visar hur många kWh solcellsanläggningen genererar/år, samt skillnaden 

mellan optimerad och icke optimerad solcellsanläggning. 

Tabell 6. Karlsson, E. & Sigfridsson, V. (2017). Resultatet av simuleringar fall 2, placering 2. 

Tabellen visar hur många kWh solcellsanläggningen genererar/år, samt skillnaden 

mellan optimerad och icke optimerad solcellsanläggning. 
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Bilaga 2 - Sammanfattning/ översikt över stöd till solceller 2009–2017 (Regeringskansliet, 

2017) 
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Bilaga 3 – Intervjuer med fullständiga svar. 

 



 

Bilagor 

40 

 



 

Bilagor 

41 

 

 

 



 

Bilagor 

42 

 

 



 

Bilagor 

43 



 

Bilagor 

44 

 

 



 

Bilagor 

45 

 

 



 

Bilagor 

46 

 

 



 

Bilagor 

47 

 

 



 

Bilagor 

48 

 

 



 

Bilagor 

49 

Bilaga 4 – Utdata från programmet Polysun 

 

Professionell rapport

1 / 5 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:22:11

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Båstad Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 5 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:22:11

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 20,9 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 2 116,1 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 1 945,7 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 2,3 kW

Performance ratio 75,2 %

Specifik årligt utbyte 839 kWh/kWp/a

CO2 besparing 1 044 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 5 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:22:11

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 29

Total nominell effekt av generatorfältet kW 2,32

Total bruttoyta m² 20,88

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 34

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 0

Växelriktare 1: Namn Sunny Boy SB 3000TL-21

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 1

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 2

Projekt 1: A moduler per sträng 5

Projekt 1: B antal strängar 2

Projekt 1: B moduler per sträng 5

Växelriktare 2: Namn SB 1300TL-10

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 2: Antal faser 1

Projekt 2: Antal växelriktare 1

Projekt 2: A antal strängar 3

Projekt 2: A moduler per sträng 3

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 4,3

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 2 116

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 1 946

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 839

Professionell rapport

4 / 5 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:22:11

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 1946 42 71 168 218 289 270 281 257 176 106 41 25

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 23293 540 878 1960 2573 3399 3230 3365 3060 2115 1291 537 345

Diagram över energiflöden (årlig balans)
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Professionell rapport

1 / 5 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:22:57

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Båstad Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 5 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:22:57

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 20,9 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 2 131,3 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 1 961,3 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 2,3 kW

Performance ratio 75,4 %

Specifik årligt utbyte 845 kWh/kWp/a

CO2 besparing 1 052 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 5 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:22:57

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 29

Total nominell effekt av generatorfältet kW 2,32

Total bruttoyta m² 20,88

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 42

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 0

Växelriktare 1: Namn Sunny Boy SB 3000TL-21

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 1

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 2

Projekt 1: A moduler per sträng 5

Projekt 1: B antal strängar 2

Projekt 1: B moduler per sträng 5

Växelriktare 2: Namn SB 1300TL-10

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 2: Antal faser 1

Projekt 2: Antal växelriktare 1

Projekt 2: A antal strängar 3

Projekt 2: A moduler per sträng 3

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 4,3

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 2 131

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 1 961

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 845

Professionell rapport

4 / 5 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:22:57

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 1961 47 77 176 219 283 261 273 256 181 114 45 29

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 23410 594 934 2041 2573 3328 3126 3279 3046 2163 1368 579 379

Diagram över energiflöden (årlig balans)
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Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:13:35

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Båstad Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:13:35

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 80,6 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 6 386,2 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 6 092,3 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 9 kW

Performance ratio 76,5 %

Specifik årligt utbyte 680 kWh/kWp/a

CO2 besparing 3 268 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:13:35

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 112

Total nominell effekt av generatorfältet kW 8,96

Total bruttoyta m² 80,64

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 34

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° -90

Växelriktare 1: Namn Sunny Tripower STP 7000TL-20

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 3

Projekt 1: Antal växelriktare 2

Projekt 1: A antal strängar 4

Projekt 1: A moduler per sträng 7

Projekt 1: B antal strängar 4

Projekt 1: B moduler per sträng 7

Tillverkare GE Energy

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 14

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 6 386

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 6 092

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 680

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:13:35

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 6092 77 185 448 726 956 997 964 806 545 239 96 54

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 71718 998 2256 5228 8374 11074 11610 11327 9500 6453 2940 1236 720

Diagram över energiflöden (årlig balans)
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Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 09:55:57

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Båstad Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 09:55:57

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 80,6 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 6 594,1 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 6 296,4 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 9 kW

Performance ratio 76,3 %

Specifik årligt utbyte 703 kWh/kWp/a

CO2 besparing 3 377 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 09:55:57

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 112

Total nominell effekt av generatorfältet kW 8,96

Total bruttoyta m² 80,64

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 14

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° -90

Växelriktare 1: Namn Sunny Tripower STP 7000TL-20

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 3

Projekt 1: Antal växelriktare 2

Projekt 1: A antal strängar 4

Projekt 1: A moduler per sträng 7

Projekt 1: B antal strängar 4

Projekt 1: B moduler per sträng 7

Tillverkare GE Energy

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 14

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 6 594

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 6 296

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 703

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 09:55:57

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 6296 71 172 439 736 1034 1057 1036 848 529 238 89 47

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 74302 937 2118 5172 8528 11960 12313 12168 10023 6321 2950 1163 649

Diagram över energiflöden (årlig balans)



 

Bilagor 

53 

 

 

Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:17:27

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Båstad Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:17:27

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 80,6 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 6 401,8 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 6 107,6 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 9 kW

Performance ratio 76,9 %

Specifik årligt utbyte 682 kWh/kWp/a

CO2 besparing 3 276 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:17:27

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 112

Total nominell effekt av generatorfältet kW 8,96

Total bruttoyta m² 80,64

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 34

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 90

Växelriktare 1: Namn Sunny Tripower STP 7000TL-20

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 3

Projekt 1: Antal växelriktare 2

Projekt 1: A antal strängar 4

Projekt 1: A moduler per sträng 7

Projekt 1: B antal strängar 4

Projekt 1: B moduler per sträng 7

Tillverkare GE Energy

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 14

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 6 402

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 6 108

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 682

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 07:17:27

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 6108 71 150 436 667 1059 1004 1054 848 449 246 84 41

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 71471 934 1856 5077 7752 12086 11607 12207 9906 5385 2998 1095 568

Diagram över energiflöden (årlig balans)



 

Bilagor 

54 

 

 

Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 09:53:21

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Båstad Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 09:53:21

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 80,6 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 6 594,9 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 6 297,4 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 9 kW

Performance ratio 76,5 %

Specifik årligt utbyte 703 kWh/kWp/a

CO2 besparing 3 378 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 09:53:21

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 112

Total nominell effekt av generatorfältet kW 8,96

Total bruttoyta m² 80,64

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 14

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 90

Växelriktare 1: Namn Sunny Tripower STP 7000TL-20

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 3

Projekt 1: Antal växelriktare 2

Projekt 1: A antal strängar 4

Projekt 1: A moduler per sträng 7

Projekt 1: B antal strängar 4

Projekt 1: B moduler per sträng 7

Tillverkare GE Energy

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 14

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 6 595

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 6 297

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 703

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 09:53:21

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 6297 68 154 433 707 1084 1057 1079 868 481 242 83 41

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 74084 900 1913 5093 8225 12458 12277 12596 10208 5783 2979 1085 567

Diagram över energiflöden (årlig balans)



 

Bilagor 
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Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:09:30

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Båstad Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:09:30

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 80,6 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 8 174,3 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 7 140,6 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 9 kW

Performance ratio 71,4 %

Specifik årligt utbyte 797 kWh/kWp/a

CO2 besparing 3 830 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:09:30

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 112

Total nominell effekt av generatorfältet kW 8,96

Total bruttoyta m² 80,64

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 34

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 0

Växelriktare 1: Namn STP 17000TL-10

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 3

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 8

Projekt 1: A moduler per sträng 7

Projekt 1: B antal strängar 8

Projekt 1: B moduler per sträng 7

Tillverkare GE Energy

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 17

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 8 174

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 7 141

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 797

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:09:30

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 7141 156 262 615 801 1059 990 1029 942 646 391 153 95

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 89960 2085 3389 7568 9936 13126 12475 12996 11820 8170 4987 2076 1333

Diagram över energiflöden (årlig balans)



 

Bilagor 
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Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:08:08

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Båstad Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:08:08

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 80,6 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 8 233,1 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 7 196,2 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 9 kW

Performance ratio 71,6 %

Specifik årligt utbyte 803 kWh/kWp/a

CO2 besparing 3 860 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:08:08

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 112

Total nominell effekt av generatorfältet kW 8,96

Total bruttoyta m² 80,64

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 42

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 0

Växelriktare 1: Namn STP 17000TL-10

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 3

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 8

Projekt 1: A moduler per sträng 7

Projekt 1: B antal strängar 8

Projekt 1: B moduler per sträng 7

Tillverkare GE Energy

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 17

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 8 233

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 7 196

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 803

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:08:08

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 7196 175 282 645 802 1036 956 1002 939 665 419 167 107

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 90411 2295 3606 7881 9936 12854 12073 12665 11763 8355 5282 2235 1465

Diagram över energiflöden (årlig balans)



 

Bilagor 
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Professionell rapport

1 / 5 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:20:15

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Båstad Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 5 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:20:15

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 20,9 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 1 655,6 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 1 495,5 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 2,3 kW

Performance ratio 72,5 %

Specifik årligt utbyte 645 kWh/kWp/a

CO2 besparing 802 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 5 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:20:15

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 29

Total nominell effekt av generatorfältet kW 2,32

Total bruttoyta m² 20,88

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 34

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° -90

Växelriktare 1: Namn Sunny Boy SB 3000TL-21

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 1

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 2

Projekt 1: A moduler per sträng 5

Projekt 1: B antal strängar 2

Projekt 1: B moduler per sträng 5

Växelriktare 2: Namn SB 1300TL-10

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 2: Antal faser 1

Projekt 2: Antal växelriktare 1

Projekt 2: A antal strängar 3

Projekt 2: A moduler per sträng 3

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 4,3

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 1 656

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 1 495

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 645

Professionell rapport

4 / 5 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:20:15

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 1495 17 44 109 179 237 248 239 199 134 57 22 12

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 18570 258 584 1354 2168 2867 3006 2933 2460 1671 761 320 186

Diagram över energiflöden (årlig balans)



 

Bilagor 
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Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 09:08:46

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Båstad Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 20,9 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 1 709,4 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 1 546,3 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 2,3 kW

Performance ratio 72,3 %

Specifik årligt utbyte 666 kWh/kWp/a

CO2 besparing 829 kg

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 09:08:46

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 29

Total nominell effekt av generatorfältet kW 2,32

Total bruttoyta m² 20,88

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 14

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° -90

Växelriktare 1: Namn Sunny Boy SB 3000TL-21

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 1

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 2

Projekt 1: A moduler per sträng 5

Projekt 1: B antal strängar 2

Projekt 1: B moduler per sträng 5

Växelriktare 2: Namn SB 1300TL-10

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 2: Antal faser 1

Projekt 2: Antal växelriktare 1

Projekt 2: A antal strängar 3

Projekt 2: A moduler per sträng 3

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 4,3

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 1 709

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 1 546

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 666

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 09:08:46

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 1546 16 40 107 182 257 263 257 210 129 56 20 10

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 19239 242 549 1339 2208 3097 3188 3151 2595 1637 764 301 168

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 09:08:46

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Diagram över energiflöden (årlig balans)
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Professionell rapport

1 / 5 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:28:24

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Båstad Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 5 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:28:24

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 20,9 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 1 659,8 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 1 499,8 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 2,3 kW

Performance ratio 72,9 %

Specifik årligt utbyte 646 kWh/kWp/a

CO2 besparing 805 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 5 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:28:24

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 29

Total nominell effekt av generatorfältet kW 2,32

Total bruttoyta m² 20,88

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 34

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 90

Växelriktare 1: Namn Sunny Boy SB 3000TL-21

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 1

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 2

Projekt 1: A moduler per sträng 5

Projekt 1: B antal strängar 2

Projekt 1: B moduler per sträng 5

Växelriktare 2: Namn SB 1300TL-10

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 2: Antal faser 1

Projekt 2: Antal växelriktare 1

Projekt 2: A antal strängar 3

Projekt 2: A moduler per sträng 3

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 4,3

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 1 660

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 1 500

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 646

Professionell rapport

4 / 5 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:28:24

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 1500 16 35 106 164 264 249 262 210 109 58 19 8

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 18506 242 481 1314 2007 3130 3005 3161 2565 1394 776 284 147

Diagram över energiflöden (årlig balans)
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Professionell rapport

1 / 5 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 09:05:20

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Båstad Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 5 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 09:05:20

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 20,9 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 1 709,7 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 1 546,9 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 2,3 kW

Performance ratio 72,6 %

Specifik årligt utbyte 667 kWh/kWp/a

CO2 besparing 830 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 5 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 09:05:20

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 29

Total nominell effekt av generatorfältet kW 2,32

Total bruttoyta m² 20,88

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 14

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 90

Växelriktare 1: Namn Sunny Boy SB 3000TL-21

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 1

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 2

Projekt 1: A moduler per sträng 5

Projekt 1: B antal strängar 2

Projekt 1: B moduler per sträng 5

Växelriktare 2: Namn SB 1300TL-10

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 2: Antal faser 1

Projekt 2: Antal växelriktare 1

Projekt 2: A antal strängar 3

Projekt 2: A moduler per sträng 3

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 4,3

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 1 710

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 1 547

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 667

Professionell rapport

4 / 5 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 09:05:20

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 1547 15 36 105 174 270 263 268 215 117 57 18 8

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 19182 233 495 1319 2130 3226 3179 3262 2643 1497 771 281 147

Diagram över energiflöden (årlig balans)
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Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 10:31:09

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Uppåkra Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 10:31:09

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 82,1 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 6 310,6 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 5 528,7 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 9,1 kW

Performance ratio 70,2 %

Specifik årligt utbyte 606 kWh/kWp/a

CO2 besparing 2 966 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 10:31:09

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 114

Total nominell effekt av generatorfältet kW 9,12

Total bruttoyta m² 82,08

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 45

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° -90

Växelriktare 1: Namn STP 12000TL-20

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 3

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 6

Projekt 1: A moduler per sträng 10

Projekt 1: B antal strängar 6

Projekt 1: B moduler per sträng 9

Tillverkare GE Energy

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 12

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 6 311

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 5 529

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 606

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 10:31:09

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 5529 73 176 420 663 850 892 860 725 507 220 91 51

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 70862 1041 2343 5324 8315 10721 11297 11007 9299 6516 2960 1280 759

Diagram över energiflöden (årlig balans)
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Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 10:05:15

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Uppåkra Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 10:05:15

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 82,1 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 6 702,4 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 5 886,2 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 9,1 kW

Performance ratio 70 %

Specifik årligt utbyte 645 kWh/kWp/a

CO2 besparing 3 157 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 10:05:15

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 114

Total nominell effekt av generatorfältet kW 9,12

Total bruttoyta m² 82,08

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 14

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° -90

Växelriktare 1: Namn STP 12000TL-20

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 3

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 6

Projekt 1: A moduler per sträng 10

Projekt 1: B antal strängar 6

Projekt 1: B moduler per sträng 9

Tillverkare GE Energy

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 12

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 6 702

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 5 886

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 645

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 29.03.2017 / 10:05:15

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 5886 65 159 410 689 969 990 970 794 494 221 82 43

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 75629 953 2156 5264 8681 12173 12533 12385 10202 6434 3002 1184 660

Diagram över energiflöden (årlig balans)
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Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 28.03.2017 / 19:10:49

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Uppåkra Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 28.03.2017 / 19:10:49

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 82,1 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 6 329,3 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 5 545,4 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 9,1 kW

Performance ratio 70,7 %

Specifik årligt utbyte 608 kWh/kWp/a

CO2 besparing 2 975 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 28.03.2017 / 19:10:49

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 114

Total nominell effekt av generatorfältet kW 9,12

Total bruttoyta m² 82,08

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 45

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 90

Växelriktare 1: Namn STP 12000TL-20

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 3

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 6

Projekt 1: A moduler per sträng 10

Projekt 1: B antal strängar 6

Projekt 1: B moduler per sträng 9

Tillverkare GE Energy

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 12

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 6 329

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 5 545

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 608

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 28.03.2017 / 19:10:49

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 5545 67 137 407 600 962 901 958 772 402 228 77 36

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 70607 966 1865 5145 7585 11909 11329 12038 9788 5259 3032 1115 576

Diagram över energiflöden (årlig balans)



 

Bilagor 
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Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 28.03.2017 / 20:30:50

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Uppåkra Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet

Examensarbete, studie av solceller på 1,5 
planshus med 14 graders takvinkel i väster

Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 28.03.2017 / 20:30:50

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 82,1 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 6 703 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 5 886,8 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 9,1 kW

Performance ratio 70,3 %

Specifik årligt utbyte 645 kWh/kWp/a

CO2 besparing 3 158 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 28.03.2017 / 20:30:50

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 114

Total nominell effekt av generatorfältet kW 9,12

Total bruttoyta m² 82,08

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 14

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 90

Växelriktare 1: Namn STP 12000TL-20

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 3

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 6

Projekt 1: A moduler per sträng 10

Projekt 1: B antal strängar 6

Projekt 1: B moduler per sträng 9

Tillverkare GE Energy

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 12

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 6 703

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 5 887

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 645

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 28.03.2017 / 20:30:50

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 5887 62 142 404 662 1016 991 1012 813 449 224 75 36

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 75407 916 1947 5184 8372 12680 12496 12821 10390 5886 3032 1104 577

Diagram över energiflöden (årlig balans)



 

Bilagor 
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Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:33:00

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Uppåkra Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:33:00

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 82,1 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 8 339 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 7 387,4 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 9,1 kW

Performance ratio 72,4 %

Specifik årligt utbyte 810 kWh/kWp/a

CO2 besparing 3 963 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:33:00

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 114

Total nominell effekt av generatorfältet kW 9,12

Total bruttoyta m² 82,08

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 45

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 0

Växelriktare 1: Namn STP 12000TL-20

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 3

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 6

Projekt 1: A moduler per sträng 10

Projekt 1: B antal strängar 6

Projekt 1: B moduler per sträng 9

Tillverkare GE Energy

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 12

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 8 339

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 7 387

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 810

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:33:00

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 7387 188 299 671 821 1050 966 1014 957 687 440 179 116

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 91871 2407 3740 8111 10077 12934 12099 12723 11907 8542 5467 2328 1536

Diagram över energiflöden (årlig balans)
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Professionell rapport

1 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:34:26

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Uppåkra Standard solar-PV system

Plats för anläggningen

Hägnevägen 23, Sävsjö, Sverige

Longitud: 14,676°

Latitud: 57,389°

Meter över havet: 236 m

Denna rapport är skapad av:

Jönköping university

Viktor Sigfridsson

Sandsjövägen 2b

57636 Sävsjö

Kartans sektioner

Anmärkningar på projektet Bild på objekt

Professionell rapport

2 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:34:26

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Översikt solel (årsvärden)

Total bruttoyta 82,1 m²

Energiproduktion DC [Qpvf] 8 349,2 kWh

Energiproduktion AC [Qinv] 7 396,4 kWh

Total nominell effekt av generatorfältet 9,1 kW

Performance ratio 72,3 %

Specifik årligt utbyte 811 kWh/kWp/a

CO2 besparing 3 967 kg

Horisontlinje

Väderdata-Översikt

Medeltemperatur utomhus 6,7 °C

Globalstrålning, årlig summa 932 kWh/m²

Professionell rapport

3 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:34:26

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

Komponentöversikt (årsvärden)

Solel Takplan 1 GE-CdTe80

Tillverkare GE Energy

Faktakälla Photovoltaikforum

Antal moduler 114

Total nominell effekt av generatorfältet kW 9,12

Total bruttoyta m² 82,08

Lutning (hor.=0°, vert.=90°) ° 42

Riktning (O=+90°, S=0°, V=-90°) ° 0

Växelriktare 1: Namn STP 12000TL-20

Tillverkare GE Energy

Växelriktare 1: Antal faser 3

Projekt 1: Antal växelriktare 1

Projekt 1: A antal strängar 6

Projekt 1: A moduler per sträng 10

Projekt 1: B antal strängar 6

Projekt 1: B moduler per sträng 9

Tillverkare GE Energy

Tillverkare GE Energy

Total nominell effekt av alla växelriktarna kVA 12

Energiproduktion DC [Qpvf] kWh 8 349

Energiproduktion AC [Qinv] kWh 7 396

Specifik årligt utbyte kWh/kWp/a 811

Utbyte solel AC [Qinv] kWh

Professionell rapport

4 / 4 V9.2.7.24270 / 18.04.2017 / 08:34:26

Varken Vela Solaris, deras distributörer eller SPF är ansvariga för korrektheten av resultaten eller tillhandahållen data. Denna rapport är inte passande för 
ansökan för bidrag. För detta ändamål, var vänlig använd en installerad version av Polysun Professional eller Polysun Designer. Polysun Online är 
baserad på samma beräkningar som Polysun Professional och Polysun Designer och erbjuder samma precision, men är mindre flexible för att definiera 
systemet.

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utbyte solel AC [Qinv]

kWh 7396 182 292 663 824 1063 982 1028 962 683 432 174 112

Strålning på modulplanet [Esol PV]

kWh 92025 2336 3671 8021 10113 13083 12289 12892 11973 8504 5376 2275 1491

Diagram över energiflöden (årlig balans)


