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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to investigate whether solar cells could have 
supplied to the energy needs of a construction project during its building phase and 
see which advantages and disadvantages this would have brought the company.  

Method: A case study has been carried out on a selected project with help from a 
selected company. The data collection methods that have been used for the empirical 
work have been literature research, document analysis, calculations from a solar cell 
simulation program and interviews.   

Findings: The results of the study answer the questions of the study and show how 
much solar cells could have contributed to the project, relative to the project’s 
electricity use. The findings also show how the placement of solar cells on the 
barracks and tool containers could have been carried out in order to retrieve as much 
energy from the sun as possible.  

Implications: The conclusion of this study is that the solar cells require a 
considerable amount of space, and therefore the case study project could not have 
used solar cells only to cover the project’s energy needs. Solar cells require 
maintenance and are a great cost to the companies involved, but can also promote the 
company’s reputation and contribute to a more sustainable society.  

Limitations: The study has been limited to one construction project of a tennis arena 
located in the Stockholm region, which was built by a construction company between 
August 2016 and February 2018. The study only takes the electricity usage during the 
production phase into account and the aim were to see if electricity from solar cells in 
the construction area could have contributed to the electricity needs during this period. 
The focus of the report is not costs, use of batteries, or regulations concerning the 
project, but these aspects are briefly covered. 

Keywords: Solar cells, solar electricity, building production, renewable energy, 
energy production. 
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Sammanfattning 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida solceller kan bidra till ett byggprojekts 
energibehov under produktionsfasen och se vilka för-och nackdelar detta hade fört 
med sig. 

Metod: En fallstudie av ett utvalt projekt har utförts med hjälp av ett företag. De 
datainsamlingsmetoderna som har använts till empirin i rapporten är litteratursökning, 
dokumentanalys, beräkningar från ett solcellssimuleringsprogram samt intervjuer.  

Resultat: Resultatet svarar på studiens frågeställningar och redovisar hur mycket 
energi solceller hade kunnat bidra till projektet jämfört med projektets elanvändning 
samt att visa hur placering av solceller på byggbodar och verktygscontainrar hade 
kunnat se ut för att få ut så mycket solel från solen som möjligt. 

Konsekvenser: Slutsatserna av denna studie är att solcellerna kräver mycket plats 
samt att projektet i fallstudien inte hade kunnat använda sig av endast solceller för att 
täcka sitt energibehov under projektets gång. Solceller kräver underhåll samt kostar 
mycket men kan gynna marknadsföring och bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Begränsningar: Studien har begränsats till ett byggprojekt av en tennisarena i 
Stockholms-området som uppfördes av ett byggföretag mellan augusti 2016 till 
februari 2018. Studien tar endast hänsyn till elanvändningen under produktionsfasen 
och går ut på att se om el från solceller på entreprenadsområdet hade kunnat bidragit 
till elbehovet under denna period. Kostnader, användning av batterier och regler berör 
ej rapporten men kan nämnas någon enstaka gång. 

Nyckelord: Solcell, solel, byggproduktion, förnyelsebar energi, energiproduktion 
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1 Inledning 
Examensarbetet skrivs som en del av programmet Husbyggnadsteknik/Väg- och 
vattenbyggnadsteknik. Kursen omfattar 15hp och genomförs under vårterminen 2019 
på Tekniska Högskolan i Jönköping. Examensarbetet skrivs i samarbete med Serneke 
Bygg AB.  

1.1 Bakgrund 
Energitillverkningen i världen ger negativ effekt på klimatet. Förbränning av kol och 
fossila bränslen är den största källan till utsläpp under elproduktionen (Ekonomifakta, 
2018). Enligt energi och klimatrådgivningen (2016) har majoriteten av elproduktionen 
i Sverige inte så stor påverkan på miljön i sig men koldioxid och andra miljö- och 
hälsofarliga ämnen kan uppkomma beroende på vilken energikälla som används. 
Sverige har satt upp som mål att utöka användningen av förnyelsebara källor, som till 
exempel solen för att dra ner på utsläppen vid eltillverkning (Sveriges miljömål, 
2018). 

Användandet av förnyelsebara energikällor växer snabbt i världen på grund av tre 
faktorer: 1, Förnyelsebar energi är en framtida säkerhet då den energin är outtömlig. 
2, Det finns begränsade resurser av fossila bränslen som idag är den dominerade 
energikällan. 3, nationer vill kunna vara energioberoende av varandra. Bland de 
förnyelsebara källor som finns är solenergin den mest lovande och förutspås bli den 
mest använda energiresursen innan 2050 (Gulin, Vašak & Perić, 2013). 

Solen är en ren energikälla som alltid kommer att finnas. Genom att använda solceller 
reduceras utsläppen av växthusgaser och påverkar inte naturen under elproduktionen 
(Naturskyddsföreningen, 2016). Utvecklingen av solceller har skett sedan 1800-talet, 
men det var under 1970-talet som användningen tog fart i Sverige. Idag finns en mäng 
olika typer av solceller som är uppbyggda på varierande sätt (Energimyndigheten, 
2019). 

Byggindustrin är en av världens viktigaste industrier samtidigt som den ger upphov 
till mest föroreningar och utsläpp. Därför har byggbranschen en stor potential att göra 
en positiv inverkan angående hållbar utveckling  (Bae & Kim, 2008). 

1.2 Problembeskrivning 
Fossila bränslen har en negativ effekt på vår miljö. Forskningen tyder på att lösningen 
på detta är att använda sig av förnyelsebara källor. Solen ger oss ren och förnybar 
energi som kan hjälpa oss att göra miljön bättre på lång sikt. Solceller har stor 
potential för elproduktion i hela världen och ger en möjlighet att förbättra 
livskvaliteten (Hussin, Issabayeva & Aroua, 2017). 

Inom bygg och anläggningsbranschen är det en stor utmaning att minska 
miljöpåverkan kopplad till byggnation och produktion. Branschen använder både 
stora mängder energi och materiella resurser. Enligt Kungliga ingenjörsakademin, 
IVA, uppgår den totala klimatpåverkan från byggprocesser till ca 10 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter per år i Sverige. Förutom påverkan vid produktionen 
tillkommer påverkan vid användning och vid rivning (Kungliga 
ingenjörsvetenskapsakademin & Sveriges byggindustrier, 2014). 



Inledning 

2 

I rapporten från IVA och Sveriges Byggindustrier (2014) står det även att 
utvecklingen, vad gäller minskad klimatpåverkan, går snabbt framåt gällande drift-
tiden men står i princip still gällande produktionen. Detta på grund av allt mer 
pressade kostnader och det läggs stor vikt vid tidseffektivisering för byggandet som 
kräver stora mängder energi. Genom att studera energifördelningen på en byggnads 
livstid idag så har fördelningen förskjutits då nästan lika mycket energi används i 
produktionen nu som 50 år av drift för en byggnad. Nämnvärt är även att det idag 
finns olika lagar som styr klimatpåverkan för en byggnad för sin drifttid i boverkets 
byggregler och Plan-och bygglagen, men det finns inga sådana regler att följa 
gällande produktionen. 

När det idag pratas om energieffektivisering och klimatsmarta mål inom byggsektorn 
handlar det om lösningar som kommer ge positiva effekter under drift-tiden, men 
sällan under produktionstiden. Under år 2015 användes cirka 30% av Sveriges totala 
energianvändning till byggbranschen, varav 13% av det används under produktions 
skedet (och resten till förvaltningen) (Boverket, 2018). Belysning och uppvärmning 
till byggbodarna står för cirka 70% av den totala elanvändningen under 
byggproduktionen (Liljenström et al., 2015).   

En ökad medvetenhet om hushållning av naturens resurser och mer hållbart tänk i 
samhället har gjort så att miljöfrågor har blivit ännu viktigare de senaste åren, 
speciellt inom bygg- och fastighetsbranschen. Miljöcertifieringar är ett bevis på att en 
viss byggnad är hållbar ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv (Svensk 
Byggtjänst, 2016). Bunz, Henze och Tillers (2006) artikel lyfter fram problemet med 
att de flesta miljöcertifieringar endast lägger vikt i design skedet men mindre på att 
införa det gröna och hållbara tänket i produktionsfasen. De uppmärksammar vikten av 
att hållbar design/gestaltning bör tillämpas i en byggnads hela livscykel och inte bara i 
en viss del. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att se om solenergi hade kunnat bidra till ett byggprojekts energibehov under 
produktionsskedet och se vilka för-och nackdelar detta hade fört med sig. 

• Till vilken grad kan solceller täcka ett byggprojekts energibehov under 
produktionen? 

• Vad blir konsekvenserna för byggprojekten och företaget genom att använda 
solceller i produktionen? 

1.4 Avgränsningar 
Detta arbete kommer inte att beröra några andra energikällor än just elproduktion från 
solen. Studien avgränsas till projektet Catella Arena som är en tennisanläggning som 
byggdes under perioden augusti 2016 - februari 2018 i Stockholm. Projektet valdes ut 
därför att det är ett färdigställt projekt som ansågs vara bra i storlek att studera för 
rapporten och innehöll inga extra komplexa utrustningar som till exempel kranar. 
Arbetet kommer endast studera elförsörjningen (kWh) under projektets produktionstid 
och kommer inte att ta hänsyn till regler eller användning av batterier men kan 
nämnas någon enstaka gång i rapporten. Kostnader kommer inte heller tas med då 
priser på solceller varierar samt många indirekta kostnader behöver räknas med i 
kalkylen. I rapporten nämns tre olika typer av solceller men den vanligaste typen, 
monokristallina solceller, kommer att användas i fallstudiens beräkningar. 
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1.5 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning, här introduceras ämnet med bakgrund och problembeskrivning. 
Kapitlet presenterar även målet för arbetet med frågeställningar och avslutas med 
avgränsningar. 

Kapitel 2 – Metod och genomförande, i detta kapitel redogörs de metodval som ligger 
till grund för att kunna svara på frågeställningarna i rapporten.  

Kapitel 3 – Teoretiskt ramverk, Den valda teorin för rapporten redovisas här. 

Kapitel 4 – Empiri, i empirin sammanställs och framförs all data som samlats in till 
arbetet genom de olika metoderna. 

Kapitel 5 – Analys och resultat, här analyseras och jämförs data från empirin med den 
fakta som presenterats i teori-kapitlet. Här redovisas även resultatet av 
undersökningen. 

Kapitel 6 – Diskussion och slutsatser, i det sista kapitlet diskuteras rapportens resultat 
och dess trovärdighet. Här diskuteras även rapportens metodval och förslag på vidare 
studier. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet redovisar val av metoder och genomförande som ska användas under studiens 
gång för att på så sätt få trovärdiga svar på frågeställningarna. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Denna studie görs på uppdrag av Serneke AB genom en kombination av kvantitativ 
och kvalitativ undersökning. En kvantitativ undersökning innebär att frågor som rör 
hur, var och vilka skillnader ska besvaras. Studien mäter datainsamlingar vid 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder. En kvalitativ undersökning handlar om 
att tolka och förstå frågor som rör, vad är detta? Och vilka underliggande mönster 
finns? Datainsamlingen fokuserar på intervjuer och verbala tolkande analyser av 
textmaterial (Patel & Davidson, 2011). För att få fram empirin till den här 
undersökningen, och på så sätt kunna svara på frågeställningarna, ska en fallstudie av 
projektet Catella Arena genomföras, där intervju, dokumentanalys och litteraturanalys 
ska användas som metoder för att samla in data. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Här beskrivs vilka metoder som kommer att användas för att svara på respektive 
frågeställning.  

2.2.1 Till vilken grad kan solceller täcka ett byggprojekts energibehov 
under produktionen? 
En litteratursökning genomförs för att få fram fakta och förståelse över hur solceller 
fungerar. En dokumentstudie utförs även genom att granska de faktablad, 
arbetsdispositionsplaner (APD-planer) och elräkningar som tagits del av företaget 
Serneke från projektet. Genom beräkningar på tillgänglig yta och vinklar kan 
beräkningar göras i programmet PV-GIS för att få ut hur mycket solel som hade 
kunnat alstras under projektets gång. En intervju utförs med en kunnig person inom 
området solceller för att ta reda på möjliga placeringar av solceller på projektet. 

2.2.2 Vad blir konsekvenserna för byggprojekten och företaget genom 
att använda solceller i produktionen? 
Intervjuer genomförs för att få information och tankar om hur det praktiskt skulle gå 
till att ha solceller på projekt med förvaring, montering och underhåll. Samt även få 
fram och analysera de för-och nackdelar som användandet av solceller ger. Genom en 
dokumentanalys över Sernekes hållbarhetsarbete och mål, samt en intervju med 
Serneke, kan man även se om användning av solceller skulle kunna gynna företaget 
och på vilket sätt. 

2.3 Litteratursökning 
Arbetet skrivs med hjälp av en litteratursökning vilket innebär systematiskt sökande, 
kritiskt granskande och sammanställning av vald litteratur inom ett visst ämne eller 
problem från tidigare genomförda studier. (Forsberg & Wengström, 2015). Kunskap 
kan hämtas från flera olika ställen men vanligtvis i digitala former av artiklar och 
vetenskapliga rapporter där den senaste informationen kan hittas. Men även i tryckta 
böcker där teorier och modeller i sin helhet finns, detta då böcker tar lång tid att 
förlägga (Patel & Davidson, 2011). 
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I kapitel 3 redovisas den teori som hittats genom litteratursökning. Detta för att sedan 
kunna jämföra i analysen den fakta som finns idag med empirin som samlats in 
genom de utvalda metoderna. Den tryckta litteraturen som angivits i rapporten har 
lånats på biblioteket på Jönköping University. De vetenskapliga artiklarna i rapporten 
har hittats genom sökning på databaserna Scopus eller Science Direct, från andra 
studentuppsatser i DIVA och från Primo i JU Högskolebibliotek.  

För att öka trovärdigheten för litteraturen har vetenskapliga källor på drygt fem år 
bakåt i tiden tagits med. Sökord som använts vid sökningar på databaser har varit till 
exempel Photovoltaic System, Energy, Solarcells, Solar system, Rewenable energy 
och Construction producion. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Här redovisas de metoder som valts att använda i rapporten vid datainsamling för att 
på så sätt kunna få så bra fakta till resultatet som möjligt.  

2.4.1 Fallstudie 
Med fallstudie innebär det att en undersökning görs på ett visst fall. Detta fall kan 
vara en individ, en grupp, situation eller organisation. Med en fallstudie försöker man 
få så täckande information som möjligt och utgår från ett helhetsperspektiv. Fallstudie 
används ofta när processer och förändringar ska studeras. Vid fallstudier är intervjuer, 
observationer och enkäter vanligt för att samla in data (Patel & Davidson, 2011).  

2.4.2 Solenergi - simuleringsprogram PV-GIS 
PhotoVoltaic Geographical System, förkortat PV-GIS, är ett gratis beräkningsverktyg 
utvecklat av Europeiska kommissionen och Nationel Renewable Energy Laboratory 
(NREL). Programmet används för att simulera energiproduktion av solenergi med 
hjälp av data insamlat under 10 år från cirka 566 stationer i Europa. PV-GIS är ett 
relativt enkelt program att använda och kräver inte allt för avancerad teknisk 
förkunskap. Programmet är ett bra online-verktyg för att enkelt kunna uppskatta 
solcellsproduktionen för en viss plats. På hemsidan (se figur 1) ska olika parametrar 
och förutsättningar fyllas i för ens solcellsanläggning och genom detta fås ett resultat 
enligt figur 2. Ur resultatet visas vad solcellsanläggningen i medeltal alstrar för 
elenergi per dag, månad och år  (Psomopoulos, Loannidis, Kaminaris, Mardikis & 
Katsikas, 2015). 
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Figur 1. Bild från progamet Photovoltaic Geographical System (JRC European 
Comission, 2017). 

 

Figur 2. Exempelbild över resultatet som fås ut ur programmet (JRC European 
Comission, 2017). 

2.4.3 Intervju 
Intervjuer är tekniker för att samla information som bygger på frågor. Det finns olika 
typer av intervjuer beroende på hög eller låg grad av standardisering och 
strukturering. I denna undersökningen ska två intervjuer med hög grad av 
standardisering men låg grad av strukturering tillämpas. Intervju med hög 
standardisering används när svaren ska kunna jämföras och generaliseras, samt att 
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frågorna framförs likadant till de som intervjuas. Samtidigt som en låg grad av 
strukturering för intervjun innebär att respondenten har ett brett utrymme på sig för att 
svara på frågorna (Patel & Davidson, 2011).  

2.4.4 Dokumentanalys 
Genom en dokumentanalys undersöks viktiga dokument som kan vara till nytta för 
arbetet. Dokumenten kan till exempel vara litteratur, privata handlingar, statistik eller 
register och bör väljas så att det som ska undersökas lyfts fram i mer än en synvinkel. 
I denna rapport kommer ett flertal dokument att hanteras och det är viktigt att 
kontrollera att kunskapen kommer från en primär källa. Det betyder att informationen 
kommer från förstahandsrapporteringar eller från ett ögonvittne. Är källan inte det så 
kallas den för en sekundär källa (Patel & Davidson, 2011). 

2.5 Arbetsgång 
Här redovisas på vilket sätt rapporten är skriven och varför vissa metoder har använts.  

2.5.1  Litteratursökning 
För att få en förståelse över hur energianvändningen sker inom byggbranschen och 
hur solceller fungerar och används gjordes först en litteratursökning. Till studien 
användes både böcker och vetenskapliga artiklar för att få fram en grund till 
rapportens mål och frågeställningar. Litteratursökningen gav även en bredare kunskap 
inom området solceller inför de planerade intervjuerna. 

2.5.2 Dokumentanalys 
Dokument från Serneke lästes igenom och sammanställdes för att få en överblick på 
hur företaget fungerar och vad de har för hållbarhetsmål. Fakturor från projektets 
elanvändning granskades och fördes in i en tabell. Utifrån tabellen valdes endast den 
faktiska energianvändningen (kWh) och användes senare för att jämföras med 
resultaten ur beräkningsprogrammet.  

2.5.3 Intervju med solcellsspecialist 
En telefonintervju med låg grad av strukturering genomfördes med en 
solcellsspecialist. Intervjun gick ut på att samla mer information och få ännu mer 
förståelse över solcellernas funktion, placeringsmöjligheter samt för-och nackdelar 
som finns med att använda sig av solceller inom byggproduktion. Frågor skickades ut 
till intervjupersonen några dagar innan för att göra intervjupersonen väl förberedd. 
Intervjun spelades in och de viktiga delarna skrevs ner i efterhand för att lättare kunna 
analysera och tolka svaren. Då den sakkunniga har ett stort intresse för solceller och 
gärna ville hjälpa till med information rörande arbetet, har fortsatt kommunikation vid 
oklarheter och ytterligare frågor skett via mail och korta telefonsamtal. 

2.5.4 Intervju med Serneke 
En telefonintervju med låg grad av strukturering genomfördes med en projektledare 
på Serneke AB. Intervjun gick ut på att få företagets syn på att använda solceller i 
produktionen samt att se om företaget ser några för- och nackdelar med solceller. 
Intervjufrågorna skickades ut några dagar i förväg för att intervjupersonen skulle vara 
väl förberedd till intervjutillfället. Intervjun spelades in och det väsentliga delarna 
skrevs ner i efterhand för att lättare kunna analysera och tolka svaren.  



Metod och genomförande 

8 

2.5.5 Beräkningar 
Programmet Photovoltaic Geographical System användes för uträkning av solenergi. 
Genom att granska projektets APD-plan kunde möjliga placeringar för solcellspaneler 
väljas ut. Olika väderstreck och vinklar studerades och testades i programmen för att 
se hur maximal elenergi fås ut per månad. Resultatet från beräkningarna jämfördes 
sedan med elräkningarna från projektet för att se under vilka månader solceller täcker 
elbehovet och inte. 

2.6 Trovärdighet 
För att en studie ska vara tillförlitlig krävs det att man undersöker det som avses att 
undersöka, så att det ger svar på det som frågas efter. Detta för att studien sedan ska 
ge ett trovärdigt resultat. Det säges att studien får en god validitet och reliabilitet. 
Dessa två termer står i förhållande till varandra och ena termen kan ej undgås utan att 
försvaga den andra (Patel & Davidson, 2011). 

Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet validitet “...den utsträckning i vilket ett 
mätinstrument mäter det som avses att mäta” (Validitet, 2019). Validiteten 
säkerställer att metoderna som används kommer räcka för att täcka det 
problemområdet som ska studeras (Patel & Davidson, 2011). 

Det är bra att veta att det som undersöks görs på ett tillförlitligt sätt, detta genom att 
undersöka reliabiliteten. Det kan beskrivas som graden av överensstämmelse mellan 
mätningar med samma mätinstrument vid upprepade tillfällen. Hög reliabilitet ger hög 
mätsäkerhet vilket är att sträva efter. Låg reliabilitet betyder däremot att 
mätproceduren lätt kan påverkas av oklarhet eller bristande slumpfel (Forsberg & 
Wengström, 2015).  

För att öka validiteten i beräkningarna så användes programmet PV-GIS som ofta 
tillämpas i forskning, utbildning och företagssammanhang. Med kunskap och 
instudering i ämnet kan resultatet tolkas mer korrekt och därefter höjs graden av 
trovärdighet.   

Intervju, dokumentanalys och litteratursökning är metoder som kommer användas i 
undersökningen för att få fram underlag till resultatet. I en intervju gäller det att ställa 
relevanta frågor för ämnet och vara väl förberedd för att öka validiteten, vilket 
förbereds med hjälp av en djupgående litteraturanalys. Viktigt under själva intervjun 
är att aktivt anteckna och/eller alternativt spela in svaren som fås för att minska risken 
att viktig information glöms bort eller feltolkas. Dokumenten som används kommer 
endast från primärkällor för att öka tillförlitligheten. Då dokumenten innehöll 
lättförståeliga fakta minskades risk för feltolkningar. De vetenskapliga artiklarna som 
valdes var max fem år gamla för att få forskning som är mer aktuell och relevant. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet redovisar den teoretiska grunden som behövs i studien för att uppnå målet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
I figur 3 nedan visas kopplingarna mellan frågeställningarna och teori. De teorier som 
ska användas för att få svar på de olika frågeställningarna ska handla om Sernekes 
hållbarhetsarbete, projekt Catella Arena och solceller. Teorierna redovisas i kapitel 
3.2 för att ge en bakgrund och förståelse till empirin i kapitel 4. 

 

Figur 3. Koppling mellan frågeställning och teori (Langdell & Åkerström 2019). 

3.2 Serneke AB  
Information om Serneke samt deras arbete kring hållbarhet och det valda projektet 
som fallstudien görs på kommer att redovisas här.  

3.2.1 Om företaget 
Serneke är ett entreprenadföretag i Sverige som är verksamma inom bygg, 
anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning.  Företaget grundades 2002 i 
Göteborg av Ola Serneke. Företaget har cirka 1100 anställda som arbetar i 
Göteborgsregionen, Stockholmsregionen och Malmöregionen.  Kunderna utgörs i 
majoritet av stat, landsting och kommun men kan även vara privat eller industri- och 
handelsbolag. Idag är Serneke en av Sveriges största byggkoncerner med en 
omsättning på cirka 6,5 miljarder kronor (Serneke, 2019).  

3.2.2 Hållbarhetsarbete 
Serneke menar att hållbarhetsarbete och samhällsengagemang samverkar med 
långsiktig tillväxt och god lönsamhet. I och med att Serneke är ett stort företag har de 
ett ansvar och en möjlighet att bidra till en mer hållbar utveckling. De vill bidra till att 
stärka städer, orter och samhället i stort (Serneke, 2018a). 
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Serneke vill utföra ett arbete med hållbarhet på lång sikt. Det är därför viktigt att 
tänka större än bara företaget. Att ta ansvar, bygga utan att belamra miljön för mycket 
och ställa frågor kring materialval och byggmetoder görs för att forma en så bra 
slutprodukt till kund som möjligt. Slutprodukterna är även lättare att underhålla och 
bidrar till mindre energiförbrukning (Serneke, 2018b). 

Serneke arbetar med en del olika certifieringssystem där miljö och hållbarhetsfrågor 
behandlas för att uppnå till exempel en effektivare energianvändning, sundare 
inomhusklimat och minskning på miljöfarliga ämnen. Serneke vill minska sin egen 
miljöpåverkan men även bidra till ett inkluderande samhälle och en positiv 
stadsutveckling för att gynna både samhället och sina egna affärer (Serneke, 2018b). 

Ett arbete för att minska energiförbrukningen från verksamheten görs kontinuerligt 
där identifiering av effektiviserings och förbättringsåtgärder kartläggs. För att 
identifiera vilka åtgärder som kan genomföras ser företaget över användningen av el, 
värme, belysning med mera. Användningen av förnybar energi är något som Serneke 
förespråkar, majoriteten av kontoren och projekten förses med el från vindkraft. 95% 
av den totala elförbrukningen 2017 kom från förnyelsebara källor (Serneke, 2018b).   

3.2.3 Projektet Catella Arena 
Catella Arena har byggts på uppdrag av Good to Great Tennis Propeties AB och är en 
tennisakademi för unga tennisspelare med intresse för sporten. Anläggningen 
innehåller 7 inomhus- och utomhustennisbanor, kontor, övernattningsrum, 3 inomhus- 
och utomhuspaddeltennisbanor, storkök och utbildningslokaler. Det finns även en 
komplementbyggnad och parkeringsplats, se figur 4. Arenan byggdes under perioden 
augusti 2016 till februari 2018 (Serneke, 2018c). 

 

Figur 4. APD-plan över projektet Catella Arena (Serneke, 2017).  



Teoretiskt ramverk 

11 

3.3 Solceller 
I dagsläget finns det tre olika typer av solceller.  Monokristallina solceller som är 
något rundade i kanterna, har en svart färg och baseras på kisel. Dessa har en 
verkningsgrad på 15–22% och är vanligast förekommande på marknaden i Sverige. 
Det finns också polykristallina solceller som är rektangulära blåa solceller med en 
verkningsgrad på 15–17% och kostar mindre än Monokristallina. Till sist finns det 
även tunnfilmssolceller. I denna kategori finns det flera olika typer där de benämns 
efter vad för ämnen de har i sig. Dessa solceller är inte lika vanliga på marknaden, 
men det positiva är att de är böjbara och därefter placera på mer svåråtkomliga ställen. 
Verkningsgraden ligger på 10–16%. (Energimyndigheten, 2019).  

3.3.1 Funktion 
Solceller består av en tunn platta av halvledarmaterial. Plattan har en kontakt på 
framsidan vilket är utformat så att solljuset kan nå halvledarmaterialet. Plattan har två 
delar med två olika ledningstyper nämnda p-typ och n-typ. När solen skiner på 
halvledarmaterialet lossnar elektroner och ett elektriskt fält för över elektronerna till 
n-sidan och blir negativt laddade. När detta händer blir även elektroner på p-sidan 
positiva, se figur 5. Mellan dessa två typer uppstår en elektronisk spänning på ca 0,5 
V och via en yttre krets så kan elektrisk ström ges. Strömmen ges så länge som solen 
lyser på solcellen och blir avbruten när den skuggas och laddningen utjämnas. Ofta 
seriekopplar men ihop flera solceller och skapar på så sätt en solcellsmodul (Solceller, 
2019).   

 

Figur 5. Skiss på hur en solcell fungerar (Exotech, u.å.) 

Solcellers effekt varierar beroende på två parametrar, solinstrålning och temperatur 
kring modulerna. Den momentana solinstrålningen i Sverige som träffar en 
kvadratmeter räknas ha en effekt på drygt 1000 W. Då solceller har verkningsgrader 
mellan 15–22% blir det endast en liten del som alstrats till ren elenergi då resten blir 
värmeförluster (Svensk solenergi, 2016). 
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Det finns två olika typer av installation för solceller, fristående och nätanslutna. 
Fristående används vid avlägsna områden som befinner sig långt ifrån befintligt elnät 
och kräver därmed batteri som energilagring för att täcka el-behovet på kvällar, nätter 
och molniga dagar.  Med en nätansluten solcell-modul menas det att den är kopplad 
till elnätet, på dagen när solen lyser ger den energi som kan används direkt och 
överskottet som kan bli säljs till elmarknaden på det befintliga nätet. Elen kan sedan 
på kvällen/natten importeras från elnätet igen om det finns behov eftersom modulen 
inte alls ger någon effekt då (Setiawan, Qashtalani, Damar Pranadi, Ali & Setiawan, 
2018). 

3.3.2 Placering 
Solenergin är en tillfällig och ojämn energikälla, mer eller mindre beroende på 
placering på jordklotet. Detta försvårar massanvändningen av solenergi då olika 
platser har olika bra förutsättningar. Solcellens energiproduktion beror på den direkta 
solstrålningen som träffar panelens yta. Genom kännedom om solens irradians kan 
produktionen maximeras av elkraft från solcellssystemet (Gulin, Vašak & Perić, 
2013). Vid planering av uppförande av en solcellsanläggning är det viktigt att ha 
kunskap om hur och var instrålning från solen sker på platsen för att kunna få ut 
maximalt med solenergi i sin produktion. Med hjälp av att skissa upp den tänkta 
anläggningen kan mängden solenergi räknas ut, vilket har en stor betydelse för en 
eventuell investering (Tabik, Villegas, Zapata & Romero, 2013).  

Som ovan nämnt är positionering och vinkel på solcellspaneler viktiga faktorer för 
elproduktionen. Viktigt i och med detta är även att analysera hur skuggan kommer 
röra sig under året. Om ett område på panelen har skugga sker energiförluster, vilka 
inte är proportionella mot skuggans yta utan kan blir mycket större. Vid 
solcellsanläggningar på ett litet begränsat område är detta ett problem då panelerna 
sitter tätt och det finns risk för att de skuggar varandra, vilket kan leda till att 
anläggningen blir olönsam. Därför är det extra viktigt att de görs en modell för att 
hitta det optimala antalet rader, avstånd mellan panelerna och vinkel så att det blir 
lönsamt (Topić, Knežević, & Fekete, 2017). 

I Europa produceras mest energi av solcellerna om de placeras i söderläge med en 
lutning på 30–40 grader mot horisontlinjen, vilket även i Stockholm ger bäst 
förutsättningar, om solcellerna är riktade mot söder med en liten dragning åt öster 
med samma lutning i horisontalplanet. För att få ut mest effekt ska solcellerna vara 
vinklade vinkelrätt mot solens strålar. På sommaren när solen står högt kan solceller i 
princip ligga platt för att få ut mest effekt. (Green, Andersson, Hedström, Boström, & 
Svensk byggtjänst, 2002).  

3.3.3 Miljöpåverkan 
Solceller ger inga avfallsprodukter eller utsläpp vid användning. Det mest 
förekommande solcellerna är tillverkade av kisel vilket är ett grundämne som det 
finns mycket av. Vid produktionen av solceller går det åt stora mängder energi men en 
solcell tjänar in sin tid för energiåterbetalning under 1–2 år. Nackdelen är dock att 
tillverkningen av solceller sker i länder där mestadels använder kolkraft för sin 
elproduktion, främst Kina. Men om hela livscykeln för en solcell studeras blir 
utsläppen per producerad kWh liten. I jämförelse med kolkraft blir utsläppen ca 20 
gånger lägre för solceller (Areskoug & Eliasson, 2017).   
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Ur ett internationellt perspektiv är Sveriges koldioxidutsläpp för elproduktion 
nästintill försumbara idag då 99% av produktionen är fossilfri. Men Sveriges elnät blir 
även alltmer ihopkopplat med europeiska länder, vilka inte har samma energikällor, 
utan där är koldioxidutsläppen betydligt högre för elproduktionen (Svensk solenergi, 
2018). 

3.4 Sammanfattning av valda teorier 
För att få svar på frågeställningar krävdes det att studera de ingående delar som har en 
koppling till frågorna. Företagets syn på hållbarhet och hur de tänker kring miljön 
granskades samtidigt som projektet behövdes analyseras för att få fram vart 
placeringsmöjligheter och utrymme fanns. Att studera solcellerna, dess funktion, och 
placering var viktigt för att visa på om projektet skulle vinna på att ha solceller eller 
inte.  
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4 Empiri 
Här kommer empiri från insamlade data presenteras. Data kommer från genomförda 
intervjuer, simuleringar och av dokument från Serneke. 

4.1 Intervju med solcellsspecialist 
En intervju genomfördes med en solcellsspecialist femte mars 2019 som var en 
dåvarande anställd på solcellsföretaget Kraftpojkarna AB som erbjuder produkter och 
tjänster inom solkraft. Nedan redovisas en sammanfattning från solcellsspecialistens 
svar på intervjun. 

Genom solceller kan vatten- och kärnkraft sparas. På sommaren när solcellerna kan ge 
mycket energi används detta i elnätet istället för de andra energikällorna. På så sätt 
sparas resurser som sedan kan användas på vintern när man inte kan få ut så mycket 
solenergi.  

Den bästa solcellen att montera på en byggbod skulle vara standard 65” som ger 
300W. Det finns fördelar med att istället montera tunnfilmspanel, då den är flexibel, 
men då blir kostnaderna betydligt högre. Antingen har man fastmonterade solceller på 
hyrda byggbodar eller så köper företaget in solceller och monterar de på plats. 
Nackdelar med att ha solceller på byggprojekt är att det finns många riskmoment, till 
exempel när solcellerna ska transporteras till och från projekt. När de sitter på plats 
kan till exempel byggdamm täcka panelerna och hindra solinstrålningen, vilket kräver 
underhåll. För att kunna koppla in solcellerna till nätet måste man se till att det finns 
en elmätare på plats, vilket blir en extra kostnad för företaget, jämfört med om man är 
privatperson och får detta arbete gratis av elnätsföretaget. Det är mycket småsaker att 
tänka på men det går att lösa och har man löst det en gång borde de gå på automatik 
efter det. 

Den ultimata placeringen för en solcell är att den är riktad sydost eller sydväst med en 
vinkel på 30–50 grader i horisontalplanet. Små skillnader i vinkel och väderstreck ger 
dock ingen större förlust. Om man kollar på årsbasis blir produktionskurvan en skarp 
topp mitt på dagen om du har alla riktade mot söder men en bred puckel över hela 
dagen om man har solcellerna rakt mot öster och rakt åt väster. 

Regelverk finns för solcellsanläggningar. Både Boverkets byggregler och det 
regelverk som finns idag rörande el gäller. Efter 2010 när solceller blev allt mer 
populärt på marknaden har fler regler och förordningar gällande just solceller 
tillkommit. Idag har man som producent en blandning mellan de generella elregler 
som redan finns och de nya om solceller att gå efter.  

4.2 Placering av solcellspaneler 
På arbetsplatsen var det som mest 40–50 yrkesarbetare. Detta varierade dock 
beroende på hur långt produktionen kommit. Som mest fanns det 11 stycken bodar 
(grå markering i fig. 7) och fem stycken verktygscontainrar (gul markering i fig. 7) 
som stod placerade enligt figur 6 och 7. 

Eftersom det inte fanns så mycket fri yta på arbetsplatsen är tanken att placera 
solcellerna uppe på byggbodarnas tak och långsidor mot syd. Solcellerna är även 
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tänkta att placeras på en del verktygscontainrar där de inte står i vägen och tar plats, 
men även för att inte skador på solcellerna ska kunna ske. 

 

Figur 6. Skiss på bodarnas och verktygcontainrarnas placering på projektet (Langdell 
& Åkerström, 2019). 

 

Figur 7. Del av APD-plan för Catella Arena (Serneke, 2017). 

Byggbodar på projekt används vanligen till kontor, boende och kök med lunchrum. 
Nedan i figur 8 visas de standardmåtten som finns för kontorsbodar och i figur 9 visas 
standardmåtten på verktygscontainrar som användes på projektet. 
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Figur 8. Standardmått på kontorsbod (Lambertsson,2019). 

 

Figur 9. Mått på verktygscontainer (Stavdal, 2019). 

Figur 10 visar tre möjliga förslag på hur solceller med yta 1x1,7 m kan placeras på 
verktygsbodarnas tak. I beräkningarna kommer alternativ 1 användas för att det anses 
ge bäst förutsättningar för solel då de är placerade både rakt mot syd samt sydväst och 
sydöst vilket anses ge en jämnare energiproduktion över hela dagen. Även för att i 
denna placering får sex stycken solcellspaneler plats på taket. Solcellerna på taken 
kommer ha en lutning på 35 grader då en lutning mellan 30-40 anses vara den 
optimala i Sverige (Green, Andersson, Hedström, Boström, & Svensk byggtjänst, 
2002). 

.    
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Figur 10. Förslag på placering av solceller på verktygscontainrars tak (Langdell & 
Åkerström, 2019) 

Nedan i figur 11 visas hur solcellspanelerna är tänkta att placeras på hela projektet. På 
byggbodtaken är alla paneler riktade åt syd för att kunna få ut maximal yta, med en 
lutning på 35 grader. Det beräknas med åtta paneler per tak. Två långsidor av 
byggbodarna riktade mot söder kommer även kläs med solceller, vilka beräknas få 
plats med åtta per sida med lutning på 90 grader. Samt solceller på 
verktygscontainrarna som ges i beskrivning ovan. 

 

Figur 11. Illustrerande skiss på placering av solceller på hela projektet (Langdell & 
Åkerström, 2019) 

I tabell 1 ges en sammanställning över vilka värden som har använts i programmet 
PV-GIS där lutning från horisontalplanet, antal grader från syd, plus och minus 
beroende på riktning åt väst eller öst, samt total area för panelerna (1x1,7 m) är 
parametrar som måste finnas med i beräkningarna. I programmet väljs även att 
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använda monokristallina solceller då dessa är de mest vanliga förekommande ute på 
marknaden. 

Tabell 1. Sammanställning över värden till beräkning i PV-GIS (Langdell & 
Åkerström, 2019) 

Placering	 Lutning	
Grader	från	syd	

	Öst	-,	väst	+	
Antal	
paneler	

Total	area	
paneler	m2	

Verktygs-
containertak	öst	

35  -150 10 17 

Verktygs-
containertak	väst	

35 +30 10 17 

Byggbodtak+	
verktygscontainer	

35 -30 58 98,6 

Byggbod	sida	 90 -30 16 27,2 

 

4.2.1 Sammanställning från fakturor och beräkningar 
Här nedan i tabell 2 redovisas resultatet från programmet PV-GIS, beräknat med de 
värdena som redovisades i tabell 1. Resultatet av solel per månad ges i enheten kWh 
och visas under kolumnen PV-GIS i tabellen. Hela uträkningar från programmet finns 
med i bilaga 3. Elfakturorna för projektet har sammanställts och redovisas i 
energianvändning per månad, med enheten kWh, under kolumnen Projektet i tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av projektets energianvändning och resultat ur PV-GIS i 
kWh per månad (Langdell & Åkerström, 2019).  

År	 Månad	 Projektet	 PV-GIS	

2016	 Aug 439 16200 

	 Sep 2023 12301 

	 Okt 11180 7079 

	 Nov 21121 3220 

	 Dec 23296 2010 

2017	 Jan 26471 2931 

	 Feb 22245 5463 

	 Mars 25904 14040 

	 Apr 23679 17653 
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	 Maj 19351 20430 

	 Juni 5513 19900 

	 Juli 4576 18730 

	 Aug 5288 16200 

	 Sep 13561 12301 

	 Okt 45085 7079 

	 Nov 57046 3220 

	 Dec 77798 2010 

2018	 Jan 53723 2931 

	 Feb 19209 4563 

Totalt	  457508 187361 

 

4.3 Intervju med projektledare på Serneke 
En intervju gjordes med en projektledare på Serneke den 18e april 2019. Målet med 
intervjun var att få reda på hur företagets syn på användning av solceller i 
byggproduktionen är.  

Solceller i produktionen är ett nytt koncept i byggbranschen. Företaget har några 
projekt där solceller kommer användas under driftskedet men inget där de används i 
produktionen som byggel och har heller inte hört talas om något annat företag som har 
det. Serneke vill vara ett nästa generations företag så att använda solceller skulle även 
vara bra ur marknadsföringssyfte, att vara ett av de första företag som använder det till 
byggström. Samtidigt som det förhoppningsvis även ger en ekonomisk vinning.  

I dagsläget har Serneke 95% grön energi i form av vindkraft men detta syns inte utåt 
utan kan bara läsas genom deras hemsida. Genom att använda sig av solel skulle fler 
se att grön el används och då gynna marknadsföringen. Idag har de avtal med ett 
energiföretag som garanterar 100% vindkraftsel vilket strävas efter att ha till alla 
deras projekt. Ledningen tycker att solceller låter intressant men för att ta något beslut 
så måste lönsamheten undersökas bättre.  

Om man kollar på elanvändningen över året så kan solceller vara lönsamma på 
sommarhalvåret men mindre lönsamma under vintern. Detta kan åtgärdas genom till 
exempel att ha någon form av batteribank där man kan lagra elen. Detta betyder att 
man kan behöva vara ansluten till både solcellerna och det lokala elnätet för att täcka 
behovet, vilket behövs ta med i sina beräkningar när man tar beslut om solceller. 

Nackdelar med solceller är att de kräver förvaring när de inte används samt stor yta på 
entreprenadområdet men även underhåll vilket kan påverka kostnaderna. Den främsta 
fördelen med solceller skulle vara marknadsföring för att visa att man ligger i 
framkant och på så sätt blir attraktiva.  
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För att företaget ska satsa på detta så måste en bedömning göras för att se att det 
verkligen blir lönsamt, både ur ett ekonomiskt och marknadsföringsperspektiv. Det är 
upp till ledningen att bestämma om det är värt att satsa och om de ser någon vinning i 
de båda delarna.  

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
I empirin ges en tydlig bild av hur de tänkta solcellerna kunde ha placerats på 
projektet. Genom att räkna ihop den totala arean av solceller som får plats på projektet 
samt få ut vilken vinkel och vilket väderstreck de står i kan en beräkning göras i PV-
GIS och få ut ett tydligt resultat över hur mycket solcellsanläggningen kan generera 
per månad. Dessa värden sätts ihop i en tabell tillsammans med samanställningen från 
Sernekes elräkningar för att kunna jämföra och se vilka månader solenergin kan täcka 
elförbrukningen. En totalsumma för projektets elanvändning samt en totalsumma av 
elen man kunnat få ut av solcellerna visas i slutet på tabell 2, detta för att få en 
helhetsbild på hur mycket solenergi det är som fattas över hela projektet om man 
räknar med att man till exempel säljer sin överskottsel på sommaren och sedan köper 
tillbaka den på vinterhalvåret.  

Ur intervjuerna med solcellsspecialisten och projektledaren sammanfattades det 
relevanta delarna ner i en sammanhängande text för att få endast ta med de viktiga 
detaljerna som berör rapporten. Intervjupersonernas syn på solceller och solceller i 
byggproduktion gav en grund för det fortsatta arbetet i analyskapitlet. 
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5 Analys och resultat 
I kapitlet redovisas det resultat som tagits fram och analyserats ur empirin. Här ges 
svar på de frågeställningarna som formulerats för arbetet och kopplas slutligen till 
målet.  

5.1 Analys 
Solceller är ett bra alternativ som energikälla och påverkar inte miljön negativt. Enligt 
Gulin, Vašak och Perić (2013) är solenergin den mest lovande energikällan och 
förutspås vara den mest använda energiresursen 2050. Utvecklingen går snabbt framåt 
då användandet av förnyelsebara källor används allt mer i världen. Enligt Sveriges 
miljömål (2018) har det satts upp 16 olika miljömål för att få ett mer hållbart 
samhälle, där ett av dem är att utöka användningen av förnyelsebara källor, som till 
exempel solen för att dra ner på användningen av fossila bränslen. 

Sverige har idag en energiproduktion som är nästintill fossilfri. Samtidigt blir 
Sveriges elnät mer ihopkopplat med det europeiska elnätet vilket gör att Sverige får in 
en del el i nätet som inte är miljövänlig då många länder använder sig av tex kol för 
energiproduktionen. (Svensk solenergi, 2018). Under 2015 gick 30% av Sveriges 
totala energianvändning till byggproduktion varav 13% gick till produktionsledet 
(Boverket, 2018), vilket visar att byggbranschen har en stor potential att göra en 
inverkan.  

Serneke är ett byggföretag som växer allt mer i Sverige. Inom bolaget satsar man 
mycket på hållbarhet, tar ansvar för att inte påverka miljön för mycket samt 
ifrågasätter sina byggmaterial och arbetssätt. Serneke vill minska sin egen 
miljöpåverkan och gynna sina affärer men även bidra till en positiv stadsutveckling. 
Idag har Serneke 95% vindkraft vilket är bra men det syns inte för utomstående. 
Därför vill Serneke satsa på något nytt som syns för andra, som till exempel solceller i 
byggproduktionen för att genom detta både ligga i framkant i utvecklingen gentemot 
andra byggföretag samtidigt som det ger en betydande marknadsföring för företaget.  

Samtidigt som solceller ger många fördelar för både företaget och miljön så finns det 
också många nackdelar att ta hänsyn till när man ska använda sig av solceller i 
byggproduktion. Bland annat är de ömtåliga och byggda för att sitta permanent på en 
plats, därför kan det bli svårt då projekt oftast håller sig inom en tidsram på något år, 
vilket gör att de ofta behöver transporteras till nya projekt från färdigställda. 
Samtidigt, om inte alla paneler används inom företaget behövs det något lager att 
förvara dom i. 

I detta examensarbete har en fallstudie genomförts på ett av Sernekes projekt, Catella 
Arena, belägen i Stockholm där elanvändningen har setts över och jämförts med vad 
en elproduktion med solceller hade kunnat tillföra. För att Serneke ska vara villiga att 
skaffa solceller eller ens testa att ha solceller i byggproduktionen vill man först utreda 
vilka för-och nackdelar som finns. Skulle det visa sig att nackdelarna väger över 
skulle det inte finnas något intresse för att börja köpa in solceller innan man kan visa 
på att man får ut något lönsamt.   
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5.2 Till vilken grad kan solceller täcka ett byggprojekts 
energibehov under produktionen? 

Produktionen kräver mycket el, vilket för med sig att det krävs mycket solenergi för 
att täcka elbehovet som produktionen begär. På grund av att solceller har en relativt 
låg utnyttjandegrad (15–22%) medför detta att det krävs en stor mängd solcellspaneler 
som tar mycket plats på entreprenadområdet. I denna fallstudie fanns det inte mycket 
övrig, oanvänd yta vilket gjorde att de tänkta solcellerna blev tvungna att placeras 
uppepå bodetablering och verktygscontainrar på området, dels för att inte stå i vägen 
för arbeten runt omkring men också för att skyddas från olika riskmoment.  

I arbetet användes programmet PV-GIS där en simulering gjordes för att få ut hur 
mycket elenergi de tänkta solcellerna skulle kunna ge ut per månad. Genom 
jämförelser mellan programmets beräkningar och företagets fakturor kunde det 
konstateras att solenergin inte uppfyllde elbehoven för hela projektets tid utan endast 
under ett fåtal månader under sommarhalvåret, se tabell 3, det grönmarkerade visar att 
behovet uppfylls och rödmarkerade visar när behovet inte uppfylls. Om man granskar 
värdena för vintermånaderna ser man att behovet är flertal gånger större än den 
producerade energin, vilket betyder att det skulle behövas en mycket större 
anläggning med solceller än vad som hade fått plats på entreprenadområdet. Samtidigt 
som under sommarmånaderna ger solcellerna mer energi än vad som behövs i 
projektet, vilket gör att i detta fall skulle man kunna sälja sin överskottsenergi. Vilket 
även solcellsspecialisten pratade om, att man sparar på andra källor genom att under 
sommarhalvåret sälja sin el och köpa tillbaka den under vinterhalvåret då behovet är 
större och solcellerna alstrar mindre energi. Om man kollar på den totala 
elförbrukningen under projektets gång som ligger på 457 508 kWh och jämför den 
med det totala som solcellerna producerar på 187 361 kWh fås det ut att solcellerna 
genererar cirka 40% av totala behovet. 

Tabell 3. Jämförelse av resultat från PV-GIS med elräkningar från projektet. 
(Langdell & Åkerström, 2019) 

År	 Månad	 Projektet	 PV-GIS	

2016	 Augusti 439 16200 

	 Sep 2023 12301 

	 Okt 11180 7079 

	 Nov 21121 3220 

	 Dec 23296 2010 

2017	 Jan 26471 2931 

	 Feb 22245 5463 

	 Mars 25904 14040 

	 Apr 23679 17653 
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	 Maj 19351 20430 

	 Juni 5513 19900 

	 Juli 4576 18730 

	 Augusti 5288 16200 

	 Sep 13561 12301 

	 Okt 45085 7079 

	 Nov 57046 3220 

	 Dec 77798 2010 

2018	 Jan 53723 2931 

	 Feb 19209 4563 

Totalt	  457508 187361 

 

5.3 Vad blir konsekvenserna för byggprojekten och 
företaget genom att använda solceller i produktionen? 

Från intervjun med Projektledaren på Serneke framgick det att intresset för solceller i 
byggproduktion existerar men att det finns många olika aspekter att undersöka innan 
man tar ett beslut. Det absolut största hindret i detta projektet är att ytan för solceller 
inte kan generera den energi som behövs. Samtidigt som när detta projekt startade tog 
man inte hänsyn till eventuell plats för solceller. Till exempel om hade man kunnat 
placera bodarna på ett annat sätt för att få plats med ännu fler solceller och då kunnat 
få ut ytterligare solel och kanske täcka de månaderna med mindre marginal. Att 
använda sig av solceller i produktionen medför även extra arbetsmoment till exempel 
vid etablering och avetablering, underhåll under projektets gång genom att få bort 
exempelvis byggdamm och snö samt transporter. Detta kommer räknas med i 
kostnader och planeringen då det kräver extra resurser. 

Som tidigare nämnt är Serneke ett företag som har hållbarhet i sitt fokus, både genom 
stadsutveckling och miljö. De satsar på moderna lösningar och vill ligga i framkant i 
utvecklingen. Solceller i byggproduktionen skulle göra det tydligare och mer 
lättförståeligt för allmänheten att se hur företaget satsar på grön energi. Att visa att 
man använder grön energi och tänker på hållbar utveckling främjar marknadsföringen 
då samtliga intressenter får en mer positiv syn och hjälper företaget att på sikt nå sina 
mål. 

5.4 Koppling till målet 
Målet med rapporten är att se om solenergi hade kunnat bidra till projektet Catella 
Arena energibehov under produktionsskedet och se vilka för-och nackdelar detta hade 
fört med sig till företaget.  



Analys och resultat 

24 

Då stor del av Sveriges totala elproduktion går åt till byggbranschen finns ansvaret 
hos byggföretagen att värna om miljön i sitt arbete. Att använda solceller i 
produktionsskedet skulle teoretiskt sätt vara en bra lösning då solceller är en 
förnyelsebar energikälla med försumbar klimatpåverkan samtidigt som det påverkar 
företaget positivt. På grund av dagens klimatpåverkan är det viktigt att tänka hållbart.  

Som ett av Sveriges ledande företag har Serneke möjlighet att göra skillnad och bidra 
till bättre och hållbar stadsutveckling. Trots att Serneke redan idag använder cirka 
95% vindkraft så vill de se om ett koncept med solceller på projekten hade varit 
lönsamt och med det främja marknadsföringen, att tydligare visa för intressenter att 
företaget strävar efter att ligga i framkant med den hållbara utvecklingen. 

Ur resultaten från beräkningarna på de tänkta solcellsmoduler på projektet, Catella 
Arena, visar det dock på att det är svårt för de tänkta solcellerna på projektet att 
generera tillräckligt med solel för att täcka energibehovet för hela året, utan funkar 
endast under sommarmånaderna.
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6 Diskussion och slutsatser 
Det här kapitlet innehåller diskussion gällande studiens resultat och vilka 
begränsningar det har, samt en diskussion över studiens valda metoder. Slutligen 
redovisas rapportens slutsatser med rekommendationer och förslag på vidare 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av analysen anses vara tillförlitligt för just denna fallstudie. I resultatet 
visas det att solcellerna täcker elbehovet under sommarmånaderna väl men inte under 
vinterhalvåret, vilket är ett troligt resultat då Sverige har tillgång till mycket solenergi 
på sommarhalvåret men nästan försumbart under vinterhalvåret. Önskvärt hade varit 
att få elbehovet uppfyllt fler månader vilket kräver mer solcellspaneler, men då 
entreprenadsområdet har en viss begränsad yta så finns det inte plats att placera ut 
solcellspaneler på så många olika ställen.   

Då alla byggprojekt är olika är det svårt att generalisera resultatet. Målet uppfylls 
olika beroende på vad för typ av projekt man studerar då alla har olika förutsättningar. 
Till exempel har kanske ett mindre projekt inte lika stor energianvändning som ett 
större, komplext byggnadsprojekt där kranar, maskiner och mer verktyg används och 
ökar energianvändningen. Samtidigt som antalet och typ av byggbodar också påverkar 
energianvändningen ju mer man har på etableringen desto mer energi krävs på 
vinterhalvåret till uppvärmning.  

Rapportens frågeställningar lyder: 

• Till vilken grad kan solceller täcka ett byggprojekts energibehov under 
produktionen? 

• Vad blir konsekvenserna för byggprojekten och företaget genom att använda 
solceller i produktionen? 

Dessa två frågor är formulerade på ett sätt för att få ut så mycket fakta som möjligt för 
att kunna nå rapportens mål om att se om solenergi hade kunnat bidragit till projektet 
Catella Arenas energibehov under produktionsskedet och se vilka för-och nackdelar 
detta hade fört med sig. 

Sakliga intervjuer har utförts där frågorna endast ställts för att få fram relevanta svar 
som ligger till grund för rapportens frågeställningar. Intervjuernas reliabilitet har 
stärkts genom att intervjupersonerna haft god kunskap inom sitt ämne och 
organisation. Reliabiliteten har även stärkts av att intervjuerna spelades in och 
transkriberades i efterhand samt att vid oklarheter har intervjupersonerna kontaktats 
igen för kortare frågor.  

Beräkningarna för att få ut produktionen av solel gjordes genom simulerings-
programmet PV-GIS, vilket är ett program framtaget från EU och används i 
utbildning- och forskningssyfte, vilket visar på att det är ett trovärdigt program. 
Validiteten i beräkningarna är god då man får ut producerad solenergi per månad, 
vilket ger svar på en av frågeställningarna i rapporten. Samt att i programmet fyller 
man i position, vinklar och väderstreck på sin tänkta solcellsanläggning så man får ut i 
en tabell den mängd solenergi som gäller just där. Nackdel med programmet är dock 
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att de baseras på data från många års soltimmar och kan inte specificeras för just ett år 
utan det ger ett medelvärde från flera. 

6.2 Metoddiskussion 
En litteratursökning genomfördes för att ge vetenskaplig, teoretisk bakgrund. 
Litteraturen valdes till att vara drygt fem år. Genom att testa fler olika databaser än 
just bara Scopus och Science Direct hade möjligen ännu fler relevanta artiklar för 
rapporten kunnat hittats. Att söka med fler olika kombinationer av sökord hade också 
kunnat göras för att få ut mer filtrerade artiklar som handlade mer specifikt om det 
som söktes efter. 

Dokument bestående av information om Serneke som företag, elräkningar och 
information från projektet Catella Arena togs emot direkt från Serneke som var 
primärkällan. Dokumenten var lättförståeliga så risken för feltolkningar var minimal, 
därför kunde de analyseras direkt. 

Intervjuer hade kunnat göras med flera personer inom solceller för att få bredare bild 
och uppfattning om solceller och få deras syn på förslaget om solceller i 
byggproduktion samt fördelar och nackdelar. Samma med Serneke hade det vart bra 
om man hade intervjuat fler personer inom företaget för att få en bredare bild på hur 
tankarna går, samtidigt har Serneke en gemensam målbild av att dom vill ligga i 
framkant och stäva mot ett hållbarare samhälle så skulle detta inte ha gett ett så 
varierande svar. Intervjuer med fler olika stora byggföretag hade kunnat utförts för att 
få en mer generaliserad bild över hur företag står i frågan om att använda sig av 
solceller i byggproduktionen. Genom detta hade kanske ännu mer olika för-och 
nackdelar tagits upp om hur det kan påverka företagen då olika företag har olika 
förutsättningar. 

Samtidigt som metoderna nu i efterhand hade kunnat tillämpas på andra sätt anses 
ändå de metodvalen som använts till rapporten vara väl valda. Metodvalen som 
användes gav tillräckliga resultat på det som söktes efter i frågeställningarna för att 
kunna uppfylla målet med arbetet.  

6.3 Begränsningar 
Resultatet av arbetet ger en tydlig bild på hur solceller hade kunnat fungera på 
projektet som undersökts. Att generera resultatet kan vara svårt då det på alla projekt 
förekommer olika förutsättningar, däremot kan fortfarande en tydlig bild på hur man 
skulle kunna tänka inför kommande projekt ges. Att studera andra byggprojekt hade 
kunnat ge ett större perspektiv på hur solceller i byggproduktionen skulle kunna se ut. 
Ju mindre elanvändning man har på ett projekt och ju mer yta man har för solceller så 
skulle resultatet bli mer gynnsamt.  

Att ha solceller i Sverige kan variera beroende på vart i landet man befinner sig, vilket 
måste tas till hänsyn. Man skulle även kunna använda sig av flera olika 
simuleringsprogram som då kan ge ett mer exakt värde på hur mycket solcellerna 
skulle kunna generera varje månad.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Eftersom byggbranschen är en stor bransch och elproduktionen är hög är det viktigt 
att försöka göra något som gör att elanvändningen inte tar på naturen. Att hitta sätt 
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som är skonsamma och miljövänliga är något som gynnar vår framtid. Användning av 
solceller gör att vi inte behöver använda el som tas från andra länder där sämre sätt att 
producera el används. 

Målet med rapporten var att se om solenergi hade kunnat bidra till projektet Catella 
Arenas energibehov under produktionsskedet och se vilka för-och nackdelar detta 
hade fört med sig. Med hjälp av frågeställningarna har dessa slutsatser tagits  

• Solceller hade kunnat bidra med 40% av energibehovet som Catella Arena 
hade, sett ur hela projektets tidsperiod under produktionen. 

• Serneke anser att solceller kan gynna deras marknadsföring, men för att börja 
använda solceller i sin produktion måste fler aspekter undersökas vidare. 

• Problemet med användning av solceller på byggproduktion är att det är svårt 
att finna tillräckligt med yta för solcellerna på entreprenadområdet. 

• Solceller kräver en del underhåll vilket måste räknas med i processen när man 
beslutar om valet. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Resultatet i denna rapport visar på att det är svårt att få ut tillräckligt med solenergi till 
byggproduktion på grund av begränsad yta på entreprenadområdet, antal soltimmar i 
Sverige och även användningen av energikrävande redskap. Företaget ser än så länge 
endast vinning med detta koncept ur ett marknadsföringssyfte men argumenten att 
använda solceller är svaga i andra aspekter. För att företaget ska göra ett beslut om att 
använda solceller i byggproduktion måste flera olika undersökningar göras. Till 
exempel kan de ekonomiska aspekterna undersökas mer, skulle det finnas någon 
ekonomisk vinning i detta koncept? Kan en solcellsanläggning i byggproduktion 
fungera på ett mindre, kortare projekt än det som undersöks i detta arbete? Då Sverige 
är ett land med ojämnt antal soltimmar under året kan en undersökning göras om 
denna idé istället skulle vara mer lönsam för ett byggprojekt i ett sydligare land med 
mer jämn fördelning av sol under året. Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att 
undersöka om solceller hade kunnat täcka elbehovet för en viss del av projektet, till 
exempel byggbodar, kranar eller maskiner.
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Bilaga 1 

Intervju med Solcellsspecialist 2019-03-05 

Vad kan en solcell ge för maximal effekt? 

Solpaneler standard 65” 1,7x1, levererar 300w/panel med full instrålning. Därifrån varierar per panel. 
Dock är de generella nackdelar som med solenergi att den är momentan, det är svårt att få den elkraft 
när man behöver. 
  
Vi har fått elräkningar från byggprojektet med elförbrukning per månad, kan på något sätt räkna ut 
vad som krävs? Jämföra månadsvis vad man kan få ut?  

Batterier kostar för mycket så det är sällan lönsamt att köpa det.  Istället har vi andra “batterier” 
vattenkraft i norrländska älvarna.  När det är sommar och mycket solenergi används solenergi i nätet.  
Med detta tömmer man mindre vatten i vattenkraften och sparar på kärnkraften. Batteri har man inte i 
garaget för att det är för dyrt, men tack vare solceller kan man “spara” vattenkraft och kärnkraft på 
sommaren och istället använda detta på vintern. Man använder nätet som batteri. 

Om man har koll på sin förbrukning kan man titta på hur mycket solpaneler som behövs för att 
producera lika mycket energi per månad. Man tittar på årsbasis när det gäller skatteavdrag. 
Elanläggning nettoproducent eller nettokonsument räknas på årsbasis. Om du som konsument t.ex. 
förbrukar 10000 kwh på vintern men samtidigt på sommaren producerar 10000 så finns det en gräns 
där mellan på vilka skatteavdrag som krävs. Regelverk finns, elregelverk, BBR, regler som rör 
solenergi – kommit mer det senaste efter explosion 2010, förordningar och regler mer och mer. Än så 
länge är det en blandning av några direkt solenerig och några elregler som är generella. 

Vi har tänkt ha solcellerna på byggbodarna, vilka risker kan detta medföra? 

Baracker, tänker att det blir riskmoment att låta solceller sitta på barack, de ska transporteras, bökigt, 
montera upp och ner blir ett moment som kostar. Solceller sätts upp på tak med livslängd 25–30 år tills 
de ta ner. Byggproduktion är förknippat med faror, byggdamm, onödigt farlig miljö och ger onödiga 
risker för paneler.  

Om man bortser från riskerna? Skulle det funka då? 

Aboslut! 

Hur lång tid tar monteringen? Är det svåra moment? 

Om man tar ett exempel på solceller på en villa med 5kw, 16-17 paneler. 2 man på 3 dagar.  Dag 1 för 
ställning och säkerhet, dag 2 montage, dag 3 städa undan efter arbetet. Alltså 1-2 dagar endast 
montage. Mobil enhet på bygget, koppla in på byggplatsnätet och le verera ut ström till nät då behövs 
en elmätare åt båda håll, se till att det finns elmätare på plats. Privatpersoner hus, elnätägare tvungna 
att byta elmätare utan kostnad (eon). För företaget blir det en kostnad för att få ut tillfällig/ny elmätare 
till varje projekt. Många små hinder, går absolut men mycket att tänka på, går att lösa. Lös det en gång 
så går det på automatik efter det 

Vi antar att det inte kommer gå året runt på byggprojekt, men kan det hjälpa lite? 

Absolut, brukar jämföra med frågan, vad kostar en bil? Vad behövs och vad vill man ha? Kostnad bil 
5000-5000 000, vad behöver du effekt för din förbrukning, utgå från det. Förbrukningen ger olika 
många solceller, förbrukning per månad ett sätt att utgå från men har begränsning på tak, tex du 
behöver takyta på 300 kvadrat för att täcka förbrukning, men du har 50 kvadrat.  

Vilken typ av panel i detta fall? Finns de solpaneler som är smidiga att flytta och montera? 



Jag tänker på flexibla paneler, bäst att köra standard 65”-panel. Kan finnas viss fördel med 
tunnfilmspanel är flexibel men då ränner priset iväg för långt då förlorar du en del. Avkastningstid (5–
10% kr tillbaka) 6–12 år att betala en sådan anläggning. Ju större, desto snabbare desto bättre.  

Finns det dåliga ställen eller platser? 

Skuggning är A-O. Riktad sydost-sydväst och ligger mellan 30–50 i horisontalplanet så täcker du det 
mesta. Uppsala, rakt sydligt 45 grader vinkel är absolut bäst vinkel på årsbasis, det ger maximalt per 
år. Vinklar upp till 60, ger det fortfarande 96% energi. Vinklar till sydost 95%, i spannet blir det små 
förluster. Om man kollar på årsbasis, produktionskurvan blir puckel. Mycket på dagen, lite på kvällen.  
Rakt öster, rakt väster ger betydligt bredare puckel över dagen vilket kan maximera egenkonsumtion. 
Byggplatsen kräver mindre energi under lunch, mindre topp på dagen. 

Så den fångar upp under större del av energin även om den är riktad åt ett håll visst håll? 

Om vi tänker paneler sadeltak, öst och åt väst. Morgon öst så fort solen går upp, mitt på dag lyser 
solen åt båda väderstreck men åt sämre vinkel men ger ändå bra. På kvällen lyser solen på västra taket. 
Alla vinklar rakt åt söder ger inget på morgonen och kvällen men mycket på dagen och faller bort på 
eftermiddagen vilket ger annan form på mängden energi. 

Kan man ha solcellerna platta? Byggbodtaket är ju platt. 

Att ha solcellerna 45 grader, riktat åt söder, ger 100 produktion, sänker den ner platt ger 82 % 

Om man klär in av bod, fasad och tak. Skulle de ge bra förutsättningar än bara på taket i en lutning? 

Det är svårt att säga med alla variabler. Panel rakt upp 75% av normala. Men på vintern går solen inte 
går upp. Maximalt skulle man behöva ändra vinkel 4 - 7 gånger per år. Januari brant vinkel, i februari 
läggs vinkeln lite grann och justeras mer efter tid. Det finns även system som följer 2 axlar som tittar 
och följer solen hela dagen, motorer-känsligare - kostar. 

  



Bilaga 2 

Intervju med projektledare Serneke 2019-04-18 

Har ni haft solceller på ett annat projekt innan eller är det något ni funderar att skaffa? 

 Mig veterligen har vi inte haft det, vi har ett nytt ganska stort projekt i södra sverige där vi bygger en 
stor solcellspark och ävet ett projekt som ska drivas helt av solel, där har jag ingen källa som är 
stensäker men de borde stå på vår hemsida. Men inget projekt som har solel som byggel. Och det har 
jag inte hört något annat företag ha heller. Jag är den som har börjat fråga om det internt och det är 
något som företaget ser som vi ska va en nästa generations byggföretag så skulle det vara en ganska 
bra marknadsföring också. Att vara bland de första företaget som använder sig av solceller till 
byggström även om det bara till en början är till etablering och sånt där. Det kan ju både vara en 
förhoppningsvis ekonomisk vinning men även marknadsföring. Det är det man vill se, om det kan vara 
lönsamt. 

Ni har redan grön el, varför vill företaget även ha solceller då? 

Det har vi men det syns inte så mycket utåt. Det här är ändå ett ganska stort steg i marknadsförings 
sätt, att vi använder grön el men det här syns ju tydligare. Man ser ju på vår hemsida men annars syns 
det inte. Det är vindkraft som vi använder till 95%. Vi har avtal med svensk Naturenergi att dom ska 
leverera 100% vindkraftsel till våra byggen sen är det inte alla som har det avtalet, vi ska ju sträva 
efter att ha det. Det säga internt att vi ska ha ett fast avtal med dom. Det här kan vara som man 
kommer framåt i utvecklingen solceller så tror jag att det ser bättre ut. Och jag har inte fått något bra 
svar av ledningen att vi ska köra på solceller utan mer att det låter intressant men dom ser inte riktigt 
att det går idag det är det jag vill visa med hjälp av er, om det skulle gå. Eller så visar det att det är en 
bit kvar men det är ingen stress utan jag vill undersöka det bara.  

Det kan vara svårt att få ut solenergi större delen av året, ser företaget ändå lönsamheten i att ha det? 
kan det påverka mer än bara kostnader? 

Nä men då kanske man också får titta på om det är lönsamt under de ljusare perioderna på året och 
använda oss av solceller då och den gå på nätelen under den mörkare delen, alt om det går att 
manvända sig av någon typ av batteribank att lagra energin på. Men det kan vara en kostnad som man 
måste ha med i beräkningarna. Det kanske är bökigt om man ska använda sig av både nätel och solel, 
men jag har inte den kunskapen, det kanske är lätt men det får man se över.  

Vad ser företaget för för/ nackdelar med solceller? 

Det är en nackdel att det kräver mycket underhåll och även förvaring när det inte används och även yta 
på entreprenadområdet. Man får hitta ett sätt att rengöra dom där och det är något man får ta med i 
beräkningen när man beslutar om man ska skaffa solceller eller inte. Vi har ett internlager där vi har 
lite maskiner och ställningar som vi använder istället för att hyra allt från Cramo, så har vi lite grejer vi 
hyr från vårt eget internlager. Dock är inte det så stort i dagsläget men vi håller på att kolla på om vi 
kan flytta till nya lokaler. Vi har inte riktigt bestämt oss hur vi ska expandera den verksamheten, det 
ligger lite på is. Det här beslutet kommer att tas upp i ledningen om det är något vi ska satsa på eller 
inte. Fördelar är marknadsföringen. 

Kan företaget se en fördel att ha solceller för att det ger bra marknadsföring även om kostnaderna 
blir höga? 



Förmodligen inte eftersom vi inte gjort det ännu men det är också för att vi inte har kunskap om det. 
Om vi kan visa hur långt vi kommit idag och så här mycket kan vi utvinna så får man göra en 
bedömning om det är lönsamt ekonomiskt eller om det är gränsfall eller om vi kommer gå väldigt 
mycket back på det. Det är en ledningsfråga som man sen får diskutera men jag själv personligen ser 
väl att det är marknadsföring men frågan är om det är tillräckligt mycket marknadsföring men man vet 
ju inte hur mycket det kostar. Och det kanske inte heller är bra marknadsföring om man bara använder 
det för syns skull så går man massor back då kanske det är tvärt om att vi ser ut som puckon och tror 
att vi kan använda solel. Man kan inte bara börja köpa in det utan att veta att det är nån typ av 
avkastning så småning om i alla fall. Man kan ju ha nåt pilotprojekt och testa och se hur det går men 
då måste man ha lite mer översikt på vart man slutligen kommer landa på men det får vi väl se när ni 
har ett svar på det.  

 

 

 

  



Bilaga 3 

Beräkningar från PV-GIS 

1. Verktygcontainertak öst 

 

 

 

 



2. Verktygscontainer väst 

 

 

 

 

  



3. Bod- och verktygcontainertak 

 
 

 

  



4. Byggbod sida 

 
 

 


