
Var lyser solen bäst? 

Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission 

Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer 
solenergi än den energi som används på jorden!  



Solceller (ger el)  

Solfångare (ger varmt vatten) 
 

 
Solinstrålningen finns… 
 
Takytorna finns… 
Priserna har gått ner… 
 
Hur går jag vidare … 

Söker du leverantörer eller installatörer? 
  

www.svensksolenergi.se 

 
Stora miljöfördelar 
• Högre 

självförsörjningsgrad  
• Mindre sårbarhet vid 

prisökningar 
 



Solceller 

Elproduktion från solceller i Sverige 
• Storlek anges i kilowatt (kW) och avser 

toppeffekt vid optimerade 
testförhållanden. 

• En kW motsvarar ca 7 m2 solceller  
och producerar 800 – 1 100 kWh/kW. 

• En växelriktare omvandlar likström från 
solcellerna till växelström som används för 
eget bruk i byggnaden eller levereras till 
elnätet vid överproduktion 

Omvandlar solljus till el 
• Den vanligaste sorten består av 

kristallint kisel 
• Finns också tunnfilm 
 



Solceller ekonomi 

Investeringskostnad 
• Priset för en nyckelfärdig nätansluten solcellsanläggning i villa-

storlek är ca 20 000 kr/kW, inkl moms och installation.  
 

Elbolagen 
• Flera elbolag erbjuder fördelaktiga priser för solel,  

upp till 1 kr/kWh, undersök priser hos flera bolag! 

Lång livslängd och låga driftskostnader 

• Solceller har vanligtvis 25 års garanti 

• Försumbara drifts- och  
underhållskostnader 

• Gratis flödande energi! 



Solceller 
Sjunkande priser  
 



Solenergistöd 

Solceller (ger el) 

Stödet gäller alla typer av el 
anslutna solcellssystem. 

Bidraget är på 35% och gäller 
hela solcellsinstallationen, 
både material och arbete. 

Alla typer av sökanden kan 
söka stödet. 210 miljoner 
kronor finns avsatta för  

perioden 2013 - 2016 
 

Alternativt till solenergistöd  
privatpersoner, kan använda rot – avdrag.  
Kan inte kombineras med solcellsstöd.  
Kan användas även för solfångare. 

Förslag skattereduktion 60 öre/kWh  

Förhoppningsvis från 1:a juli 2014 

Max säkerhetsnivå 100A och maximala 
avdraget till 30 000 KWh/år, dock 
högst så många KWh el som tagits ut 
(köpts) från anslutningspunkten under 
året enligt proposition 2013/2014:151 

Solfångare (ger vatten) 
Inga Bidrag, solvärmestödet fasades ut 2011 

 
•Medlemsföretag kategori C 

•Medlemsföretag kategori D 

•    
•   

•   

    

http://www.svensksolenergi.se/medlemsfoeretag/medlemsfoeretag-kategori-c
http://www.svensksolenergi.se/medlemsfoeretag/medlemsfoeretag-kategori-d
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://svensksolenergi.se
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://svensksolenergi.se&title=Svensk Solenergi&summary=Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening, som med drygt 80 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet&source=Svensk Solenergi
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://svensksolenergi.se
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://svensksolenergi.se&title=Svensk Solenergi&summary=Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening, som med drygt 80 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet&source=Svensk Solenergi


Solceller 
Placering byggnad tak 

Optimala lutning mellan 30 ⁰ –  45 ⁰.  

Genom att placera i  

flera väderstreck,  

öst, syd (bästa) väst,  

skapas en bred bas.  

Den breda basen gör att man kan 
tillgodogöra sig längre drifttid. 

 



Solceller 
Partiell skuggning 

Skuggning från flaggstänger, olika takkanaler, 
linor, träd mm,  bör undvikas.  

Hela solcellssträngen får samma effekt som 
den mest skuggade panelen. 
 

Man kan korrigera med hjälp av en 
”effektoptimerare” som styr varje panel.  
Den kan kopplas till alla standardpaneler.  
Varje panel jobbar då individuellt. 
 

Ett annat sätt är att använda ”bypassdioder”. 

Anläggningen delas i två slingor med hjälp av 
en bypassdiod. Om en slinga utsätts för 
skuggning, stängs den ner och den andra 
fortsätter att fungera.  



Placeras lodrätt för att fånga den 
låga vintersolen. 

En liten solcell kopplar el till  
en liten fläkt.  

När solen lyser på lådan kommer 
solcellen att starta fläkten. Lådan  
blir 15 ⁰ – 30 ⁰ varmare än uteluften. 

Källa: SolarVenti 

Luftsolfångare –  
Varmluftspanel  
(ger varm luft) 
 

Lämplig att användas i tex fritidshus, källare, grunder, komplementhus. 
Finns färdiga varmluftspaneler att köpa, men går lätt att tillverka själv. 



• Köp en sollcell och en liten fläkt. 

• Bygg en ram av trä, 12 cm tjock.  

• Sätt plywood på baksidan.  

• Måla allt svart.  

• Sätt en korrugerad svart plåt  
i lådan. 

• Gör några små lufthål  
på kortväggen. 

• Gör ett hål för uteluften på  
baksidan och ett för röret (ventilrör) genom väggen. 

• Koppla in fläkten. 

• Sätt ett glas vid främre kanten på lådan som tätar lådan (lådans 
mått kan anpassas efter ett fönsterglas som man har). Lägg 
silikon runt om så att det blir tätt. 

• Häng upp på väggen.  

Källa: SolarVenti 

Bygg egen Varmluftspanel  
(ger varm luft) 

 
 

Källa: Johans lilla egen el bok. ETC Förslag 



Plana solfångare 

Bra verkningsgrad, bra pris 

Dominant marknadsandel 

Går att integrera i olika takmaterial 

Säker konstruktion, lång livslängd 

Finns även som byggsats 

Vakuumrörsolfångare 

Hög verkningsgrad 

Bra prestanda 

Lätt att placera 

Kräver mindre area 

Importerad teknik 

Placering solfångare 

Bäst i sydväst till sydost, med lutning 25 ⁰ - 65 ⁰ 

Undvik rakt öst-/västläge,  bortfallet blir upp till 1/3. 

 
 

Appar: Små SolarChecker (gratis), Grind Cam (gratis), Sun Scout (dyr men intressant) 

Källa: Lars Andrén 

Solfångare 

Finns också Hybridteknik – El + Värme 



Källa: Lars Andrén 

Solfångare för villa 
 Hur långt räcker solvärmen? 

• Kombisystem: 15-35 % av årsförbrukning 
uppvärmning och varmvatten. 

• Tappvarmvatten: 50 % av årligt behov 
• Produktion: 400 – 500 kWh /m2 och år 

 

Dimensionering 
• Småhus: 10-15 m2 solfångare och  

500 - 1000 liter tank (kombisystem) 
• System för enbart varmvatten  

kräver mindre solfångaryta, ca 5-10 m2 
• 50 – 100 liter per m² solfångare 

Kostnad 
• Kombisystem för villa 

40 000 kr – 80 000 kr inkl. 
ackumulatortank, installation  
och moms. 
Enbart varmvattenproduktion  
25 000 kr – 50 000 kr 


