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This thesis considers churches, the cultural environments and
electricity production by solar cells. The cultural environment
are protected by law and do not go well with an installation of
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materials were used in this thesis. The churches used were the
Church of Eriksberg, the Church of Glumslöv, the Church of Kisa,
the Church of Laxsjö, the Church of Långserud, the Church of
Vansbro and the Cathedral of Luleå. By the use of ArcMap the roofs
with the most solar radiation potential could be found using LIDAR
data. A following calculation of solar electricity production
showed great potential on the often south faced church rooftops.
The literature and calculations made it possible to locate and
discuss important factors, when planning a solar cell installation
in a cultural protected church environment. The factors included
in this thesis are:
- The cultural environmental law
- Visibility, hight and shadows.
- Inclinination, orientation.
- Roof material/color and type of installation needed.
- Load profile
- Governmental support and grants
With the cultural environmental law changing meaning with time.
What is considered an intrusion on the cultural environment today
may not be an intrusion tomorrow.
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Sammanfattning
Idag finns det ett flertal solcellsanläggningar på kyrkobyggnader i Sverige, men ingen
av dessa är installerade på en kyrkobyggnad skyddad av kulturmiljölagen. Det finns
därför outnyttjade kyrktak med potential att producera solel. Om dessa tak vill nyttjas,
vad är då viktigt att tänka på vid planering av en sådan solcellsinstallation?
Detta examensarbete har tagit fram en checklista med viktiga faktorer att tänka på vid
planering av en solcellsinstallaton, samt beräknat solinstrålningspotentialen för sju olika
kyrkobyggnader runt om i Sverige. Dessa kyrkor var Eriksbergskyrkan, Glumslöv
kyrka, Kisa kyrka, Laxsjö kyrka, Långserud kyrka, Vansbro kyrka och Luleå domkyrka.
De viktiga faktorer som arbetet tagit fram och behandlat är:







Kulturmiljölagen
Skuggning/Höjd/Synlighet
Lutning och orientering
Takmaterial/färg och installation
Lastprofil
Stöd och bidrag

En stor problematik är punkten Kulturmiljölagen som beskriver att den skyddade
byggnaden och den omgivande miljön inte får förvanskas. Men vad som förvanskas
ändras med tiden, det som är förvanskning idag inte behöver vara förvanskning om
några år.
Dessa kyrkor har olika byggnadsmaterial, lastprofiler samt olika lokalisering i landet.
Arbetet ska därför ge läsaren en möjlighet att hitta en kyrkobyggnad som är intressant,
med tanke på olika faktorer såsom takmaterial och elkonsumtion. Det ger läsaren svar
på frågor angående bland annat infästningstyp, solelproduktion samt reversibilitet.
De metoder som använts är litteraturstudie, ArcMap och Matlab. Där ArcMap användes
för att ta fram de taken med störst solinstrålningspotential med tanke på omgivande
miljö, skuggning och solinstrålning på platsen. De valda taken användes sedan för att i
Matlab beräkna solelproduktionen och jämföra med kyrkornas elkonsumtion.

Tack!
Ett stort tack till min handledare David Lingfors på Uppsala universitet samt ett stort
tack till Ann-Catrin Johansson på Svenska kyrkan. Båda har varit till stor hjälp och varit
högst delaktiga med färdigställandet av arbetet.
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Ordlista
Global solinstrålning: Den globala solinstrålningen är den totala solinstrålningen mot, i
detta fall, en solcellsinstallation.
LIDAR: Light Detection And Ranging. Ett sätt att använda laser för att mäta avstånd
från till exempel en helikopter till terräng och byggnader. Med avståndet kan höjden på
terräng och byggnader bestämmas.
STRÅNG: En modell som beräknar olika solinstrålningsparametrar. En av dessa
parametrar är global solinstrålning.
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1. Inledning
Svenska kyrkan, på nationell, nivå har fått i uppdrag att hitta lösningar för att främja och
möjliggöra solenergi i kyrkobyggnader enligt betänkande i kyrkorådets Ekonomi- och
egendomsutskott avseende Motion 2008:81. Uppdraget genomförs på Kyrkokansliets
enhet för kulturarvsstöd. Syftet är att ta fram en handledning för implementering av
solenergi i skyddade kyrkomiljöer, där detta arbete ska ingå.
Ett fåtal solcellsanläggningar har implementerats på kyrkobyggnader i Sverige, där
ingen av dessa är installerad på en kyrkobyggnad skyddad av kulturmiljölagen. De
solcellsinstallationer som existerar vid skyddade kyrkomiljöer idag, är belägna strax
utanför den skyddade miljön. De kan bland annat vara placerade utanför kyrkomuren
eller fastsatta på en intilliggande byggnads tak. Synsättet på vad som förvanskar en
miljö kan ändras med tiden och det är då viktigt att veta vilka faktorer som är viktiga
vid en framtida solcellsinstallation.
Detta examensarbete ingår i Svenska kyrkans nationella projekt ”Solenergi i skyddade
kyrkomiljöer”, med syfte att sammanväga verksamhetsmål, styrande faktorer, teknik,
estetik, ekonomi och praktiska exempel med utgångsläget att i första hand vara ett stöd
för församlingar/pastorat i arbetet, med utvecklingen av solenergi som alternativ
energikälla. Arbetet ska ge exempelsolcellslösningar på olika utvalda
kulturmiljöskyddade kyrkor. Utifrån dessa lösningar har viktiga punkter, som bör
inkluderas vid en eventuell solcellsinstallation, diskuterats.

1.1 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att ta fram solcellslösningar på olika kyrkor, samt
diskutera viktiga faktorer att tänka på vid en sådan installation. I första hand utreds
solenergipotential, elkonsumtion i förhållande till den beräknade solelproduktionen
samt belysa viktiga punkter vid en solcellsinstallation.

1.2 Mål och frågeställningar
Examensarbetet genomfördes utgående ifrån de kyrkor som tillhandahållits genom det
nationella projektet. Dessa kyrkor har olika karaktärsdrag beträffande elkonsumtion,
utseende, material, användning och solinstrålning. Möjligheten att implementera
solenergi studerades med avseende på dessa karaktärsdrag. De frågeställningar som
kommer besvaras i detta arbete är följande:



Hur stor är produktionen och egenanvändningen av solel i kyrkor av olika typ
och verksamhet?
Vad är viktigt att tänka på vid planering av en solcellsinstallation på en
kulturmiljöskyddad kyrka?
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1.3 Avgränsningar
Detta arbete avgränsar sig till att undersöka solceller för produktion av el. Kyrkorna
som tillhandahållits från det nationella projektet är alla skyddade av kulturmiljölagen,
kyrkorna hittas i kapitel 2.3.

1.4 Disposition
Bakgrunden i kapitel 2 tar upp grunden som behövs för att få en förståelse för den röda
tråden i examensarbetet. I kapitel 2.3 beskrivs vilka kyrkor som är med i detta arbete,
därefter följer kapitel 2.4, som presenterar olika solcellstekniker samt viktiga aspekter
vid installation av solcellssystem.
Kapitel 3 tar upp de lagar, bestämmelser och stöd som är viktiga i detta arbete. Speciellt
viktigt är kulturmiljölagen i kapitel 3.1 och stöd och bidrag i kapitel 3.4. Dessa är
viktiga att ta med igenom hela arbetet.
Metoden beskriver hur arbetet har genomförts och hittas i kapitel 4. I kapitel 5 beskrivs
tre olika solcellslösningar för kyrkor. En lösning på kyrktaket, en på intilliggande
ladugård och en marklösning. Dessa exempel ska ge förståelse för olika lösningar.
Kapitel 6 beskriver de kyrkor som arbetet bygger på. Här redovisas bilder på kyrkorna
samt viktig information att ta med till resultatet och diskussionen. I kapitel 0
sammanfattas kyrkornas karaktärsdrag och lastprofilen för att lättare kunna identifieras
och studeras.
Resultatet av beräkningarna presenteras i kapitel 7. Dessa resultat är uppdelade i
delkapitel, motsvarande varje studerad kyrka, för att ge läsaren möjlighet att hitta
önskad kyrka på ett snabbt och effektivt sätt. I kapitel 8 diskuteras vad som är viktigt att
tänka på vid planering av en solcellsinstallation på kulturmiljöskyddade kyrkor. Kapitel
9 tar upp examensarbetets slutsats och vidare möjlighet till forskning.

2. Bakgrund
Bakgrundkapitlet startas med en introduktion till solenergi och dess historia. Kapitlet
fortsätter med att förklara hur kyrkorna placerats vid nybyggandet, historiskt sätt, och
vilka kyrkor som har blivit utvalda till detta examensarbete. Avslutningsvis finns en
genomgång av solcellers egenskaper samt andra viktiga faktorer för
solcellsinstallationer.

2.1 Kort om solenergins historia
Att människan har nyttjat solenergi för dagliga ändamål kan spåras tillbaka hela vägen
till de antika grekerna för 2500 år sedan. Redan då planerades byggnadernas södra sida
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efter solens värmande strålar, medan husens nordliga sida fungerade som skydd för de
kalla vintervindarna.
Även Romarriket använde en liknande strategi som de antika grekerna. Skillnaden var
att romarna utvecklade den grekiska strategin, att använda glas eller liknande material,
till att ”fånga” solens värmevågor i rummen. Romarriket insåg att deras ”solfångar”lösning även gick att applicera vid odling av växter, med hjälp av växthus (Perlin. 2004,
607-608).
Människor har haft en medveten tanke att använda solens energi för uppvärmning till
byggnader i minst 2500 år. Det var inte enbart byggnadens konstruktion som var
verktyget vid användning av solenergin. I det antika Kina användes reflekterande linser
för att koncentrera solens värme i en punkt, för att bland annat starta eld till matlagning
eller för att behandla skador. Tekniken att använda linser till eld fördes vidare in i
medeltiden och renässansen (Perlin. 2004, 610).
På 1800-talet användes mycket trä och kol till att hetta upp vatten, vilket gav mycket
arbete i form av vedhuggning och lyft. Det fanns också en del problem i att trä, kol och
gas ofta hade en hög kostnad. Dessa faktorer gjorde det möjligt att börja experimentera
och använda solenergin för uppvärmning under slutet av 1800-talet och under 1900talet. Det fanns ett flertal olika lösningar, där många av dessa bestod av att värma upp
vatten i tankar som sedan kunde cirkulera i husen. Att använda vatten gjorde det möjligt
att lagra värmen för användning en tid efter, till exempel användes upphettat vatten från
dagen för uppvärmning på natten (Perlin. 2004, 611-613).
Idag används fortfarande solenergin för uppvärmning men även, som detta
examensarbete behandlar, till produktion av el med hjälp av solceller. En avgörande
faktor för att solcellsintresset fick fart på 1950-talet, var silikonbaserade solceller som
användes för första gången för att driva satelliter. Tack vare dessa solceller kunde
satelliterna användas i experiment och skicka information i ett flertal år, istället för de
batteridrivna satelliterna som enbart fungerade i någon vecka (Perlin. 2004, 616-619).
Användningen av solceller har på senare år ökat kraftigt, exempel på bidragande
faktorerna är sänkta kostnader och diverse stöd från myndigheter (Energimyndigheten.
2015b). Stöden som har bidragit till ett ökat intresse för solenergi är investeringsstöd,
skattesubventioner, elcertifikat samt möjligheten att sälja överskottsel
(Energimyndigheten. 2015c). Se kapitel 3.4 för en djupare genomgång av dessa stöd.

2.2 Placering av kyrkor i historien
Eftersom en kyrkas läge är viktig för solinstrålningpotentialen, är de äldre kyrkornas
(1939 och tidigare) placering och struktur av betydelse. Det är viktigt med avseende på
skuggning och solinstrålningspotentialen.
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Det fanns bland annat tre faktorer som påverkade hur kyrkorna placerades vid
byggandet. Dessa faktorer var läge i terrängen, tillgänglighet för allmänheten och
bebyggelsemönster inom varje socken (Roeck Hansen. 2008, 97).
Det var vanligt att kyrkorna byggdes på en höjd med närhet till vatten, och det var även
viktigt att platsen skulle vara vacker. När en ny kyrka byggdes var det vanligt att dessa
placerades på en högre höjd än de tidigare kyrkorna i socknen, även om undantag
förekom (Roeck Hansen. 2008, 97-103).
Av olika religiösa anledningar var det vanligt att kyrkor byggdes i öst-västlig eller västöstlig riktning, i Europa (Dietz. 2005). Vilket gör att kyrkorna i Sverige har en hög
solinstrålningspotential med tak i söderriktning.
Att det var vanligt att bygga en kyrka på en höjd intill vatten är intressant för detta
arbete, då en omgivande miljö som ligger lägre till förhållande till kyrkan kan ge en
lägre risk för skuggning och därmed en högre solinstrålningspotential.

2.3 Val av kyrkor
Detta examensarbete använder sig av sex kyrkor med varierande byggnadstyp och
nybyggnadsår. Kyrkorna har valts ut inom ramen för det nationella projektet ”solenergi
i skyddade kyrkomiljöer”, på Kyrkokansliet enhet för kulturarvsstöd. Dessa kyrkor kan
hittas i Tabell 1.
Kyrkorna ska bland annat representera olika tidsepoker. Till exempel byggdes mycket
träkyrkor under den tidiga medeltiden (1100-1200 tal) men det är få kvar idag, därför
dominerar stenkyrkor från medeltidens kvarvarande kyrkor från denna epok (Bonnier.
2008, 130-133). Även om inga träkyrkor från tidig medeltid finns med i arbetet, finns
andra exempel på träkyrkor med i denna studie från andra tidsepoker.
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Tabell 1. Tabell över kyrkor och dess nybyggnationsperiod.
Eriksbergskyrkan
Glumslövs kyrka
1960 talet
År 1100-1329

(Google Maps. 2014)

(Rydqvist. 2016)
Kisa kyrka
År 1200-1399

Laxsjö kyrka
År 1850-1899

(Johansson. 2016)
(Hedman. 2016)
Långserud kyrka
År 1600-1699

Vansbro kyrka
1930 talet

(Bjerker. 2016)
(Isaksson. 2016)
Luleå domkyrka
Sent 1800 tal

(Foto: Lotta Lovén)
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2.4 Solceller
Det finns ett flertal olika solcellsmoduler, där kristallina kiselsolceller är kommersiellt
störst med en marknadsandel på runt 80-90 procent. En annan sorts solceller som är
intressant är tunnfilmssolceller, dessa är cirka 100 gånger tunnare än de kristallina
solcellerna och kräver därför mindre material samt har en lägre tillverkningskostnad.
Tunnfilmssolceller har idag generellt sett en lägre verkningsgrad än de kristallina
solcellerna (Svensk solenergi. 2015).
Det finns två typer av kristallina kiselsolceller och det är monokristallina och
polykristallina. Både mono- och polykristallina kiselceller är baserade på kisel. Det som
skiljer dem åt är att polykristallina celler inte behöver samma grad av renhet i
kiselkristallerna som monokristallina celler behöver, vilket generellt kan göra
polykristallina celler mindre effektiva med en lägre verkningsgrad. Då de
Polykristallina cellerna inte behöver samma renhet i kiselkristallerna har de generellt ett
lägre pris än monokristallina celler (Office of Energy Efficiency and Renewable
Energy. 2013).
Även färgen skiljer mono- och poly-kristallina kiselsolcellsmoduler åt. De
monokristallina cellerna har en svart färg och polykristallina celler har en blå färg med
oenhetlig nyans (Solar choice. 2012). Färgen kan ändras på de olika solcellsmodulerna
genom förändrad tillverkning. Färgen beror till stor del på antireflexbehandlingens
tjocklek. Med ändring av färg, kan även verkningsgraden förändras (Solelprogrammet.
2015). Det kan vara av betydelse vilken färg på solcellerna som används. Speciellt i
skyddade miljöer, som kyrkor och deras omgivning. Det kan vara viktigt för estetiken
att solcellerna matchar takfärgen de installeras på, då både utseende och upplevelsen av
kyrkan behöver tas i beaktning. En solcellsinstallation kan även avge reflexer som kan
påverka upplevelsen.
2.4.1 Installation
Vad som faktiskt är möjligt och hur installationerna ser ut för varje taktyp är viktigt att
ta i beaktande, där en eventuell solcellsinstallation är intressant. Beroende på taktyp blir
infästningen olika vilket påverkar taket på olika sätt.
Kyrkorna i detta examensarbete är känsliga på det sätt att de är skyddade och kan
befinna sig i skyddade miljöer. Det är därför viktigt att inte påverka kyrkans tak på ett
sådant sätt att en solcellsinstallation anses förvanska denna miljö. Kapitel 3 tar upp både
kulturmiljölagen och plan- och bygglagen.
För att veta hur taken påverkas av en installation, är det bra att veta vilka infästningar
som bör användas. En solcellsinstallation kan också vara mer eller mindre reversiel
beroende på utseendet på infästningen (Solkompaniet. 2016). Detta betyder att det går
att ta bort installationen utan att den lämnar spår, i form av hål i taket eller i den
underliggande läkten. Reversibilitet är uppskattat vid arbete med bland annat skyddade
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objekt, så som kyrkor, då skada på befintligt material ej är att föredra. Tabell 2 visar
infästningstyp och om installationen är reversibel för de studerade kyrkorna.
Tabell 2. Infästningstyp och reversibilitet för en solcellsinstallation på varje typkyrka
(Solkompaniet. 2016).
Kyrka och material
Infästning
Reversibilitet
Klämmor
som
fästs
i
Inga
håltagningar
behövs.
Eriksbergskyrkan
Svart plåt
falsen.
Installationen är
reversibel.
Bultar skruvas ned genom
Håltagningar behövs i
Laxsjö kyrka
Plåt med tegelprofil
ytskiktet och fästs i den
både ytskikt och bärande
bärande konstruktionen.
konstruktion.
Installationen är
irreversibel.
Klämmor som fästs i
Inga håltagningar behövs.
Vansbro kyrka
Svart plåt i fjällmönster
falsen.
Installationen är
reversibel.
Krokar som fästs under
Håltagning i läkten men
Glumslöv kyrka
Tegel
tegelpannorna och i läkten.
inte på ytskiktet.
Reversibelt på ytskiktet
och irreversibelt på
läkten.
Bultar skruvas ned genom
Håltagningar behövs i
Kisa kyrka
Kopparplåt
ytskiktet och fästs i den
både ytskikt och bärande
bärande konstruktionen.
konstruktion.
Installationen är
irreversibel.
Bultar skruvas ned genom
Håltagningar behövs i
Långserud kyrka
Spån
ytskiktet och fästs i den
både ytskikt och bärande
bärande konstruktionen.
konstruktion.
Installationen är
irreversibel.
Klämmor som fästs i
Inga håltagningar behövs.
Luleå domkyrka
Svart plåt i fjällmönster,
falsen.
Installationen är
tornens tak har kopparplåt
reversibel.

Det finns i stort sett inget underhållsbehov av en solcellsinstallation, med tanke på
snöröjning och tvättning (Solkompaniet. 2016). Det underhåll som kan förekomma är
att klippa ner växter eller liknande som kan komma att skugga en installation.
Takets lutning är av betydelse vid en installation av solceller. Ett platt eller lågt lutande
tak ger en bra förutsättning för en enkel och billig installation, vilket kan leda till en
bättre totalekonomi. Enklast och billigast blir det med en maximal lutning på 20 grader.
Vid en lutning mindre än 20 grader kan installationsmaterial förvaras på taket och det
blir enkelt att utföra arbetet. Ett tak med en lutning mellan 20 till 35 grader ger en något
ökad svårighetsgrad på en installation, men är fortfarande attraktiva tak. Däremot ger
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tak med en lutning större än 35 grader komplexa installationer, vilket kan leda till högre
kostnader (Solkompaniet. 2016).
2.4.2 Skuggning
Skuggning påverkar en solcellsinstallation negativt, hur mycket beror på hur
solcellsinstallationen ser ut och hur stor del av denna som är skuggad. Det är viktigt att
hålla efter omgivningen och inte låta träd växa över och kasta en skugga på
solcellsinstallationen.
Eftersom solcellerna är seriekopplade i strängar med varandra räcker det med att en
solcell skuggas, för att omöjliggöra ström i kretsen. Det finns olika sätt att minimera
effekten av skugga, det kan vara att parallellkoppla strängarna i solcellerna eller att
använda bypass-dioder i installationen. Med hjälp av dessa lösningar kan de strängar
som inte har någon skuggad del fortsätta producera el (Baranzahi. Solar Lab Sweden).
2.4.3 Produktion och konsumtion
Det är ofta mest lönsamt att använda den el som produceras av en solcellsinstallation, än
att producera överskottsel. För att använda så mycket av den producerade elen som
möjligt, i den egna anläggningen, kan det vara önskvärt att anpassa solcellernas
orientering och storlek till den egna elkonsumtionen. Det finns även möjlighet att
försöka planera sin elanvändning till de timmar då solcellerna producerar som mest.
Konsumtionen kan se olika ut beroende på hur anläggningen används, i det egna
hemmet kan konsumtionen vara störst på kvällen efter jobbet medan en lokal kan ha
störst konsumtion under dagen.
För att matcha denna konsumtion med produktion av el från solceller, finns det ett
flertal faktorer som kan beaktas vid en installation av solceller:




Lutning och orientering på solcellsinstallationen.
Solens instrålning beroende på plats i världen.
Storlek på solcellsinstallationen.

Figur 1 visar hur orienteringen av solcellsinstallationen påverkar hur mycket global
solinstrålning som träffar solcellerna. Exemplet i figuren visar hur det går att skjuta
produktionstoppen beroende på placering av solcellerna.
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Figur 1. Global solinstrålning på det lutande planet. Plats som simulerats är
Stockholm.

3. Lagar, bestämmelser och stöd
I det här kapitlet har de lagar och bestämmelser som påverkar en solcellsinstallation
samlats. Lagar och bestämmelser kan hittas i kapitel 3.1-3.3. Det finns även diverse stöd
och bidrag som är bra att veta om, vilka presenteras i kapitel 3.4.

3.1 Kulturmiljölagen (KML)
I regeringskansliets rättsdatabas (Kulturmiljölagen. 2015, kap 1) beskrivs
kulturmiljölagen, vars syfte är att ge kommande generationer en försäkring och
möjlighet till att uppleva kulturmiljöer. Det är länsstyrelsen som har ansvar och
Riksantikvarieämbetet som har överinseende för kulturmiljöarbetet, där
Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av till exempel domstol.
Dessa kulturmiljöer kan vara fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen,
där den senare behandlats i detta examensarbete. I kulturmiljölagen är det
kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser som ingår i
gruppen kyrkliga kulturminnen. Bestämmelserna för denna grupp kan hittas i
kulturmiljölagens kapitel 4 (2015, 1 §) och är till för att skydda dess kulturhistoriska
värde.
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De viktiga platserna i detta arbete är kyrkobyggnader, kyrkotomter samt
begravningsplatser. Det är av betydelse att förstå vad denna lag klassar som en
kyrkobyggnad och kyrkotomt, vilket kan hittas i kulturmiljölagens 2 § (2015). 2 § säger
att kyrkobyggnader enligt kulturmiljölagen är byggnader som Svenska kyrkan invigts
för gudstjänst samt ägdes och förvaltades av Svenska kyrkan eller dess organisation före
1 januari 2000. Kyrkotomten är området runt kyrkobyggnaden som tillhör kyrkans miljö
och funktion, tomten ska inte heller vara en begravningsplats för att klassas som
kyrkotomt. Både kyrkotomten och kyrkobyggnaden ska tas om hand på sådant sätt att
det kulturhistoriska värdet inte minskas eller dess utseende förvanskas.
Följande del kan läsas i kulturmiljölagen (2015, 4 kap, 2 §):
Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att
deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och
karaktär inte förvanskas.
De kyrkobyggnader och kyrkotomter som byggts före årsskiftet till 1940 får inte göra
ändringar utan tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen bestämmer även om kyrkor
eller tomter tillkomna från och med 1940 ska vara skyddade. Dessa kyrkor ska i sådana
fall ha ett högt kulturhistoriskt värde för att länsstyrelsen ska kunna göra tomten eller
kyrkan skyddad. Det krävs tillstånd för ändring av det exteriöra där bland annat
färgsättning ingår (Kulturmiljölagen. 2015, kap 4, 2-4 §). För begravningsplatser gäller
liknande bestämmelser som för kyrkobyggnader och kyrkotomter (Kulturmiljölagen.
2015, kap 4, 11-15 §)
I Fläckebo-domen (Lagen.nu. 2007) finns en förklaring från Kammarrätten om
begreppet kulturhistoriskt värde:
Uppfattningen om vad som är kulturhistoriskt värdefullt ändras
kontinuerligt över tiden; olika antikvariska ideologier har präglat olika
tidsåldrar. Det som vi i dag anser ha kulturhistoriskt värde - eller som vi
tvärtom tycker saknar sådant värde - kanske inte bedöms på samma sätt
om ett antal år.
3.1.1 Riksantikvarieämbetet om kulturhistorisk värdering
Raä och länsstyrelsen är två aktörer inom kulturmiljöarbetet, Raä arbetar nationellt och
länsstyrelsen lokalt. Raä:s arbetsuppgifter, som är viktiga för detta arbete, är att de ska
stödja länsstyrelserna samt följa det regionala kulturmiljöarbetet. Raä ska även utveckla
samverkan mellan lokala aktörer och myndigheter, samt ha en överblick över
kulturarvs- och kulturmiljöarbetet i landet (Bergenstråhle-Lind. 2015).
Raä har arbetat fram en plattform för ett grundläggande förhållningssätt som ska vara
till hjälp vid värdering och urval för kulturhistorik. En av denna plattforms uppgifter, är
att tydliggöra hur kulturarv och kulturmiljöer värderas (Génetay. 2015).
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När en byggnad och ett område värderas kulturhistoriskt ska dess värden beskrivas.
Dessa värden kan vara egenskaper som takkonstruktion, färg, tekniska lösningar med
mera. Egenskaperna kan samverka med varandra och kan därför skapa ett
kulturhistoriskt värde, även om dessa var för sig inte har något kulturhistoriskt värde
(Génetay och Lindberg. 2015, 15-16)
Det finns flera aspekter som är viktiga vid kulturvårdsarbete: det kulturhistoriska,
estetiska, ekonomiska, ekologiska och sociala (Génetay och Lindberg. 2015, 20). De
aspekter som anses viktiga för detta examensarbete är det kulturhistoriska, sociala och
estetiska. Dessa tre är kopplade till kyrkans värdering och vad en solcellsinstallation kan
tänkas påverka i detta arbete.
I begreppet kulturhistorik ingår de karaktärsdrag och beståndsdelar som har uppstått
genom tidens gång. Det kan vara olika händelser och utvecklingslopp för en kyrka
genom åren. Det som bedöms och värderas är hur dessa karaktärsdrag och beståndsdelar
visar en tillbakablick till tidsperioder, utvecklingsförlopp, kultur och religion. Det finns
även andra egenskaper som är av intresse vid en värdering. Denna värdering är inte fast,
då förändrande synsätt och nya kunskaper kan ändra tidigare ställningstaganden.
(Génetay och Lindberg. 2015, 21-22).
I den estetiska aspekten ingår de arkitektoniska och konstnärliga egenskaperna. Dessa
kan kopplas till det kulturhistoriska begreppet och dess karaktärsdrag. Men begreppet
estetik grundar sig själv inte i det kulturhistoriska i sin bedömning (Génetay och
Lindberg. 2015, 23).
Den sociala aspekten tar hänsyn till hur människor upplever, förstår och förhåller sig till
ett kulturarv. Ett kulturarv kan vara en byggnad eller en miljö. Hur människor upplever
och förstår en plats kan vara viktiga kring en plats kulturhistoriska värde. Men även den
sociala aspekten grundar i sig själv inte i det kulturhistoriska (Génetay och Lindberg.
2015, 24).
Det finns två utgångspunkter (Génetay och Lindberg. 2015, 34) vid en kulturhistorisk
värdering:



Byggnaden och miljöns kulturhistoriska bakgrund, händelser och verksamheter
som format dessa genom tiden.
Byggnaden och miljöns kulturhistoriska innehåll, exempelvis fysiska
beståndsdelar och karaktärsdrag som är kopplade till dess uppkomst och
utveckling.

3.2 Plan- och bygglagen (PBL)
Det räcker inte enbart med ett godkännande i förhållande till KML, en
solcellsinstallation måste även följa PBL och ett godkännande från Plan- och
byggnadsnämnden behövs. Lagen har betydelse vid ändring av en byggnads funktion,
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utseende, konstruktion, användningssätt samt kulturhistoriskt värde (Riksdagen. 1 kap.
4 §, 2010). I PBL (Riksdagen. 8 kap. 13 §, 2010) står det:
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Det står även att ett byggnadsverk ska hållas i ett vårdat skick samt att en ändring av en
byggnad ska utföras varsamt, med hänsyn till bland annat de kulturhistoriska och
konstnärliga värden som finns på platsen (Riksdagen. 8 kap. 14 och 17 §, 2010).

3.3 Miljöbalken
Miljöbalken har som mål att främja en god och hälsosam miljö för nuvarande och
kommande generationer. Den ska tillämpas på ett sådant sätt att kulturmiljöer skyddas
och vårdas (Riksdagen. 1 kap. 1 §, 1998). Enligt denna lag kan en
miljökonsekvensbeskrivning behövas vid en ansökan om ändring i en kulturmiljö. Det
kan vara en beskrivning av direkta eller indirekta effekter, i detta fall vad en
solcellsinstallation kan komma att medföra på kulturmiljön. (Riksdagen. 6 kap. 1 och 3
§, 1998).

3.4 Stöd och bidrag
För att arbeta fram en hållbar solcellslösning behövs en förståelse för vilka
bestämmelser som gäller för olika bidrag och stöd, som kan sökas till en
solcellsinstallation. Denna kapiteldel tar upp delar av de olika stöd och bidrag som är
viktiga för detta arbete, för att få en full förståelse för villkor bör de studeras vidare hos
källorna.
Det finns ett flertal olika stöd och bidrag som går att söka för elproduktion med
solceller. På Energimyndighetens hemsida (2015c) kan dessa hittas:





Investeringsstöd
Skattereduktion
Sälja överskottsel
Elcertifikat för förnybar elproduktion

Investeringsstödet är statligt men ansöks hos länsstyrelsen. Detta stöd ska sökas innan
påbörjad installation och installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016. Efter
detta datum kan stödet ändras och nya bestämmelser kan komma att gälla. Det
nuvarande stödet får uppgå till högst 30 % för företag och 20 % för övriga, där summan
på stödet får uppgå till högst 1,2 miljoner svenska kronor per solcellssystem. Det är
också viktigt att veta att den stödberättigade också har ett tak på priset per installerad
kilowatt elektrisk toppeffekt när det gäller en solcellsanläggning (Riksdagen 2014). Ett
viktigt tillägg är att de avsatta pengarna från regeringen är begränsat och kan ta slut
(Energimyndigheten. 2015a).
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Det finns även möjlighet att få en skattereduktion. För att få tal del av skattereduktionen
krävs det att producenten är en mikroproducent, vilket den är om säkringen i
anslutningspunkten (till elnätet) inte överskrider 100 ampere. För den överskottsel som
matas ut på nätet kan 60 öre per kWh ges som skattereduktion, med ett maxvärde på 18
000 kronor per år. Det går enbart att få skattereduktion på mängden överskottsel som
motsvarar den el som tagits från nätet, och inte det resterande överskottet om det finns
ett sådant (Skatteverket. 2015).
Det går dessutom att få ersättning för sin överskottsel från nätägaren eller ett
elhandelsföretag. Det är viktigt att komma ihåg att en momsregistrering behövs då
producenten måste betala moms för elförsäljningen. Det går även söka efter elcertifikat
som går att sälja vidare till elhandlare.

4. Metod
Det som först genomfördes var insamling av material och information om kyrkorna. I
samband med denna litteratursökning utfördes ett val av solceller, vilket kan hittas i
kapitel 4.1. Därefter undersöktes solinstrålningspotentialen och skuggning på kyrkornas
tak (kapitel 4.2). Med hjälp av solinstrålningsberäkningarna och informationen från
kyrkorna beräknades möjlig elproduktion från solcellinstallationerna.
Tillvägagångssättet för beräkningarna kan hittas i kapitel 4.3. Slutligen har information
om installation, KML och estetik tagits fram, som ska ligga till grund för
slutdiskussionen. Detta hittas i kapitel 4.4.

4.1 Val av solceller
För att göra ett bra val av solceller, till var och en av kyrkorna, bör ett flertal faktorer tas
i beaktning. De faktorerna är takets utformning, färg på tak, verkningsgrad på
solcellerna och typ av installation.
De faktorer som fokuserades på var takets utformning, verkningsgrad och typ av
installation. Där takets utformning och typ av installation varierade från kyrka till kyrka.
Verkningsgraden som sattes som fast för alla solceller, där 17 % valdes. Resultatet i
detta examensarbete kan därför skilja sig från verkligheten där även högre och lägre
verkningsgrader kan användas.

4.2 Solinstrålningspotential
För att beräkna solinstrålningspotentialen på kyrkorna, har programmet ArcMap (Esri.
2016a) använts. Detta program är ett geografiskt informationssystem (GIS) som bland
annat läser data för att visualisera terräng (Esri. 2016b).
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För att visualisera och analysera terrängen i ArcMap har LIDA-data använts som rådata.
LIDAR-data är oftast hämtad från luften, från till exempel helikopter, med hjälp av laser
som mäter distans till marken. Denna lasermätning komplimenteras med en skanner och
en speciellt anpassad GPS mottagare (NOAA 2015). Med hjälp av LIDAR-data kunde
bilder för terränghöjd, taklutning, orientering och solinstrålning tas fram för kyrkorna. I
beräkningarna ingår även skuggning från kyrkans byggnadsdelar samt omgivande miljö,
vilket sänker solinstrålningspotentialen.
I detta examensarbete har två olika källor för LIDAR-data använts, ett högupplöst med
en medelpunkttäthet på cirka 0,14 m (FM international OY 2012) samt en lågupplöst
data med cirka 0,92 m (© Lantmäteriet) i punkttäthet. Punktätheten visar tätheten på
mätpunkter, där ett lägre värde betyder tätare mätpunkter och därav ett mer högupplöst
data.
Punkttätheten påverkade även den cellstorlek som användes i ArcMap. För det
högupplösta valdes cellstorlek 0,4 m och för det lågupplösta 1,0 m. Den högupplösta
datan fanns endast att tillgå för Uppsalaområdet och kunde därför enbart användas till
Eriksbergskyrkan, se Tabell 3.
I programmet avgränsades LIDAR-data för att endast visa området runt kyrkorna, med
ett såkallat bufferområde. Där ett bufferområde är ett område från kyrkans centrum till
ett satt avstånd. Alla mätpunkter utanför detta område skalades bort. Det gjordes delvis
för att göra beräkningarna snabbare och delvis för att ta bort eventuella dåliga
mätvärden utanför de intressanta områdena. Dåliga mätvärden kunde vara orimligt höga
eller låga mätvärden från LIDAR-datat. Genom att skala bort de dåliga mätvärdena
visade resultatet en mer tydlig bild över området och dess egenskaper. Figur 2 visar
arbetsgången i ArcMap.

Figur 2. Blockdiagram över arbetsgången i ArcMap
Olika bufferavstånd användes för alla kyrkorna. Detta då de dåliga mätvärdena hittades
på olika avstånd vid de olika kyrkorna. Att olika bufferavstånd användes ansågs inte
påverka resultatet. Tabell 3 visar de bufferavstånd som använts för samtliga kyrkor.
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Tabell 3. Visar tre viktiga inställningar i ArcMap.
Kyrka
Bufferavstånd (m)
Punkttäthet (m)
Cellstorlek (m2)
Eriksbergskyrkan
150
0,14
0,4
Glumslöv kyrka
200
0,92
1,0
Långserud kyrka
200
0,92
1,0
Kisa kyrka
200
0,92
1,0
Laxsjö kyrka
100
0,92
1,0
Vansbro kyrka
150
0,92
1,0
Luleå domkyrka
150
0,92
1,0

4.3 Solberäkning
Det här delkapitlet förklarar hur informationen till solberäkningarna har bearbetats och
tagits fram, för att ge en grund till tolkningen av resultaten.
4.3.1 Bearbetning av elkonsumtion och väderdata
All information om elkonsumtion har hämtats från församlingarnas fastighetsansvariga.
En del av kyrkorna hade inte tillgång till timbaserade data som ger mer exakta värden
på överskottsel, och då användes månadsbaserade värden på elkonsumtionen. Resultatet
avseende överskottselen kan bli lägre vid en jämförelse månadsvis. Det beror på att
solelproduktionen är högre än konsumtionen under dagens soltimmar, vilket ger ett
större överskott. Det blir då svårt att dimensionera en solcellsinstallation mot
elkonsumtionen. Tabell 4 visar om tim- eller månadsbaserad elkonsumtionsdata
användes vid solelproduktionsberäkningarna.
För att genomföra solberäkningarna användes STRÅNG-data från Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI, 2016), med finansiering från Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket. Dessa data innehåller bland annat global
och direkt solinstrålning, vilka behövs för att beräkna produktionen av el från
solcellerna. Väderdata från år 2015 användes vid beräkningarna. Det är viktigt att notera
att solinstrålningen varierar från år till år. Tabell 4 visar vilka koordinater som använts
vid hämtning av väderdata.
Tabell 4. Tabellen visar typ av elkonsumtionsdata och platskoordinater.
Kyrka
Typ av
Koordinater för
Elkonsumtionsdata
väderdata
Latitud
Longitud
Eriksbergskyrkan
Timbaserad
59,85528
17,63194
Glumslöv kyrka
Månadsbaserad
55,944
12,807
Långserud kyrka
Timbaserad
59,2798
12,6732
Kisa kyrka
Månadsbaserad
57,9898
15,6292
Laxsjö kyrka
Månadsbaserad
63,8106
14,8004
Vansbro kyrka
Månadsbaserad
60,5089
14,225
Luleå domkyrka
Timbaserad
65,58
22,16
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4.3.2 Uppskattning av takyta samt lutning
Verkliga takytor kunde inte tas fram då det inte fanns tid till att mäta upp detta och inga
tidigare sådana uppgifter kunde hittas. Därför valdes det att uppskatta alla kyrkornas
takytor. Detta gjordes genom att studera översiktsbilder, planritningar (på de kyrkor
som hade sådana) samt beräkningar med ArcMap, har användbar takyta tagits fram.
Med användbar menas sådan takyta på kyrkorna som har en bra solinstrålningspotential.
I och med att översiktsbilder användes till att uppskatta takyta, kan dessa tak få ett
storleksfel. Detta gör inget då det viktiga är att visa vilka möjligheter som finns även för
andra liknande kyrkor. Då dessa liknande kyrkor kan ha olika takytor, fungerar en
uppskattning lika bra i detta arbete. Det viktiga är att visa vad en sådan kyrka potentiellt
kan producera.
Lutningen uppskattades utifrån bräkningarna ArcMap. Dessa visar lutningen i intervall
och en lutning valdes inom detta intervall. Denna lutning kan vara några grader fel från
verklig lutning, men fungerar om läsaren vet vilken lutning som använts.
4.3.3 Beräkning av elproduktion från solcellsinstallationerna
För att beräkna solcellsproduktionen har Matlab (2016) använts som plattform. I denna
plattform har kod använts som tillhandahållits från Uppsala universitet och baseras på
kända formler (Duffie och Beckman. 2006), för beräkning av solinstrålning och
solcellsproduktionen på ett lutande plan. Elproduktionen beräknades fram i effekt.
Beräkningarna tar inte hänsyn till skuggning av till exempel träd. Däremot valdes de tak
med störst solinstrålningspotential ut med hjälp av ArcMap, där omgivande miljö
(skuggning) togs i beaktning.
Första steget i beräkningarna var att beräkna den potentiella solinstrålningen. Koden
använder lutning (samma som taklutning), orientering, albedo och insamlade väderdata
som inparametrar. Med orientering betyder i vilket väderstreck solcellsinstallationerna
är riktade, och albedo är ett tal som beskriver hur stor del av solinstrålningen som
reflekteras när den träffar marken. Albedovärdet kan vara mellan 0 och 1, där 1 är 100
% reflektion. Ett område med mycket snö kan ha ett albedovärde på 0,8 medan ett
underlag av gräs har ett värde runt 0,3. Här sattes albedo-värdet till 0,3 för alla kyrkor,
då markreflektionen ger ett relativt litet bidrag till den totala solinstrålningen mot
takytan i de flesta fall.
Nästa steg var att beräkna elproduktionen från solcellerna. I detta steg användes den
beräknade solinstrålningen, solcellsarean (takyta), solcellernas verkningsgrad samt
effektförluster i systemet (växelriktare och ledningar). I dessa beräkningar användes
effektförluster på totalt 6 % i växelriktaren (Energimyndigheten. 2015c). Fler förluster
som kan ha en inverkan på solelproduktionen, är förlusterna i form av skuggning och
förluster i ledningsmaterial. Dessa förluster valdes att inte tas med i denna del av
beräkningen på grund av att skuggningen kan variera beroende på plats och tid och
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förlusterna i ledningen anses här vara försumbara. Det ansågs vara svårt att bedöma
skuggningen på varje kyrktak i form av en procentuell förlust. Förlusterna varierar
beroende på val av växelriktare, ledningsmaterial och eventuell skuggning.
4.3.4 Jämförelse mellan elkonsumtion och elproduktion
Med hjälp av all insamlad elkonsumtions-data från kyrkorna och den beräknade
elproduktionen från solcellsinstallationerna utfördes en jämförelse mellan dessa vilken
presenteras i kapitel 7. De variabler som beräknades fram var:


Total elkonsumtion - Månads- eller timbaserad beroende från grunddata.



Överproduktion av el - Elproduktionen subtraherad med elkonsumtion per
timme eller månad beroende på grunddata. Alla negativa värden togs bort då
dessa visar underproduktion.



Använd producerad el - Totala elproduktionen subtraherad med
överproduktionen, månads- eller timvis beroende på grunddata.



Total elproduktion i förhållande till total elkonsumtion - Hur stor del av den
totala elkonsumtionen som den totala elproduktionen uppgår till, i procent.



Använd producerad el i förhållande till total elproduktion - Hur stor del av den
totala elproduktionen som den använda producerade elen uppgår till, i procent.

4.4 Behandling av KML och estetik
KML och estetik ger utrymme för en viss grad av subjektiv bedömning. I det här arbetet
har ett försök att diskutera kring dessa ämnen genomförts, utgående från de redogörelser
som finns i kapitel 3, främst 3.1 och 3.1.1.

5. Exempel på solcellslösningar i kyrkomiljöer
Det här kapitlet tar upp tidigare genomförda projekt med solceller i när området av
skyddade miljöer. De tidigare projekten ska fungera som en förståelse för de problem
och utmaningar som finns när det handlar om att nyttja solenergi på byggnader som är
skyddade av KML. Dessa exempelprojekt ska också ge en förståelse för hur olika
lösningar kan se ut. Däremot behöver läsaren ha i åtanke att ytterligare lösningar kan
vara möjliga även om de inte finns med i detta arbete, speciellt då kyrkorna har olika
konstruktion.
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5.1 Fläckebo kyrka
Fläckebo kyrka är en församlingskyrka inom Västerfärnebo-fläckebo församling. Här
var lösningen att installera solceller på en intilliggande ladugård. I huvudsak tre
anledningar fanns till att solceller installerades, enligt Eriksson och Bergquist (2007).
Den första var att minska elkostnaderna, den andra var ur miljösynpunkt och den tredje
för att vara framtidsinriktade. Figur 3 och Figur 4 visar Fläckebo kyrkas södra fasad och
tak.

Figur 4. Fläckebo kyrkas södra fasad.

Figur 3. Fläckebo kyrkas södra fasad.
Bild tagen från sydöst.

Västerfärnebo-fläckebo församling har arbetat med miljöfrågor sedan slutet av 90-talet.
De ville minska sitt oljeberoende både på grund av det stigande oljepriset och av
miljömässiga skäl och valet föll på solceller (Eriksson och Bergquist. 2007).
Fläckebo kyrka använder sig av direktverkande el för uppvärmning och ville behålla det
gamla systemet istället för att byta system till biobränsle, som andra lokaler av
pastoratet gjort. Ett sådant byte skulle kräva ett behov av pannrum och
installationsarbete av det nya systemet. Att använda solceller för elproduktion lät
kyrkan behålla sitt redan befintliga system och samtidigt producera miljövänlig el.
Tanken var från början att endast nyttja övre delen av kyrkans plåttak och
solcellsinstallationen skulle då endast synas under vintertid, då omkringliggande träd
skymmer sikten från vägen söder om kyrkan under sommarhalvåret. Plåttaket syns inte
från kyrkans områden (Eriksson och Bergquist. 2007).
Problematiken var att det kulturhistoriska värdet inte ska eller får minskas (då Fläckebo
kyrka är skyddad av KML 4 kap), Länsstyrelsen bedömde att en installation skulle
innebära ett minskat kulturhistoriskt värde. Efter att länsrätten beviljat tillståndet,
hamnade ärendet hos Kammarrätten. Kammarrätten gick på Länsstyrelsens beslut, att i
en kulturmiljösynpunkt inte tillåta en installation av solceller på kyrkan (Eriksson och
Bergquist. 2007).
I domen (Lagen.nu. 2007) kan ett flertal punkter radas upp varför en solcellinstallation
på Fläckebo kyrka inte blev tillåten:


Länsstyrelsen ansåg att kyrkans utseende skulle genomgå en väsentlig
förändring samt förvanskas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
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Raä tryckte på att det kulturhistoriska värdet minskas när taket får ett nytt
takmaterial i form av solceller. De ansåg även att det skulle påverka den
omgivande miljön som också till stora delar är skyddad.



Raä menade också att det fanns andra platser för att installera solceller, som inte
var på kyrkans tak.



Tekniken ansågs vara oprövad med låg verkningsgrad.



Kammarrätten ansåg inte att en solcellinstallation vara en nödvändig åtgärd för
att aktivt kunna nyttja byggnaden. De menade att elen kunde hämtas från andra
källor än en solcellsinstallation.



Kyrkan hade inte framfört några andra alternativ till uppvärmning och en
bedömning av besparingar av en installation kunde därför inte genomföras.



Kammarrätten menade att underlag för andra alternativ inte var tillräcklig, och
en jämförelse mellan olika systems för- och nack-delar inte kunde göras.



Regeringsrätten ansåg att besparingarna förutsatte ett statligt stöd, vilket gjorde
argumentet mindre tungt vägande.

När ansökan om att bygga solceller på kyrktaket avslagits i kammarrätten uppkom en ny
lösningsidé, att installera solceller på ladugården vid Fläckebo prästgård. Den idén fick
positivt svar från länsstyrelsen och installationen kunde genomföras. Figur 5 visar
installationens utseende. Den totala kostnaden landade på cirka 1,6 miljoner kronor med
ett investeringsstöd av staten på 1,06 miljoner kronor. Solcellerna gav Fläckebo kyrka
möjligheten att vid behov värma upp till önskad temperatur, 13 grader Celsius i
veckorna och 20 grader inför gudstjänsterna (Eriksson och Bergquist. 2007).

Figur 5. Installation på ladugården vid Fläckebo kyrka. Bilden tagen år 2016.
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5.2 Lambohovs kyrka
Lambohovs kyrka är inte skyddad av KML 4 kap men presenteras här för att visualisera
en befintlig installation på en svensk kyrka. En andra anledning är att inga befintliga
solcellsinstallationer på KML skyddade kyrkor hittats i Sverige.
Lambohovs kyrka är belägen i Linköping och använder sig av solceller för att producera
el. Solcellerna är placerade på två olika byggnader, kyrkan och en tillhörande byggnad
se Figur 6.

Figur 6. Solcellsinstallation på Lambohovs kyrka (svensksolenergi.se).
Solcellsinstallationen är 239 m2 stor med en toppeffekt på 50,9 kW. Den beräknades ge
25 000 kWh per år och en försäljning på 12 000 kWh i elhandel. Beräknad tid för
solcellsanläggningen att återbetala sig är i bästa fall (högre pris för såld el) efter 9,6 år
och i sämsta fall (Lågt pris för såld el) 11,2 år (Israelsson. 2016).

5.3 Hangvar kyrka
Hangvars kyrka är belägen på Gotland och tillhör Forsa församling i Visby stift. Kyrkan
är en stenkyrka som byggdes på 1200-talet, med ett torn som tillkommit senare.
Hangvars kyrka var med i en studie där solceller används för att förvärma
ventilationsluften, med tanke att motverka kondens och förbättra klimatet i kyrkan. För
att läsa mer hur det fungerar se Solar energy augmented adaptive ventilation in historic
buildings (Wessberg och Broström. 2014).
För att undvika en diskussion om KML och estetik placerades solcellerna utanför
kyrkomurarna. Figur 7 visar installationens utseende. Installationen var experimentell i
storleken 5 m2 men beräknades i studien som 25 m2 (Wessberg och Broström. 2014).
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Figur 7. Solcellsinstallation utanför murarna vid Hangvars kyrka (Broström. 2016).
Denna lösning med att förlägga solcellsinstallationen utanför kyrkans murar och område
anses inte påverka kulturmiljön.

6. Kyrkor
I det här kapitlet beskrivs och presenteras alla de kyrkor som är med i arbetet. I
beskrivningarna finns bland annat fasadmaterial, takmaterial, bilder, användning och
elkonsumtion av de aktuella kyrkorna och eventuellt intilliggande byggnader. I slutet av
kapitlet presenteras en sammanfattande tabell av karaktärsdragen samt figurer med
kyrkornas tim-/månads-profiler för elanvändning.

6.1 Eriksbergskyrkan
Eriksbergskyrkan är belägen i Uppsala län och tillhör Helga Trefaldighets församling,
inom Uppsala stift. Kyrkan är hopbyggd med församlingshemmet, och bildar en
rektangulär form med innergård. Kyrkan invigdes på 1960-talet och blev 1990 ett
kyrkligt kulturminne enligt 4 kap i KML. Byggnaden har en stomme av betong, ett
fasadmaterial av vit puts och ett sadeltak av svart plåt (Riksantikvarieämbetet. 2016b).
Det är sammanlagt fyra tak, varav det största är det östra taket. Ett klocktorn är beläget i
det nordvästliga hörnet, se Figur 8. Figur 9 visar en bild på kyrkans sydöstra hörn.
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Figur 8. (Schwalbe. 2016). Översiktsbild över
Eriksbergskyrkan. Pilen i övre högra hörnet
visar nordlig riktning.

Figur 9. Bilden visar Eriksbergskyrkan från
det sydöstra hörnet (Google Maps. 2014).

Kyrkolokalen används året runt, tillsammans med församlingshemmet. Kyrkan används
till bland annat mässor, gudstjänster, dop, fikastunder med mera (Svenska kyrkan.
2016a).

6.2 Glumslövs kyrka
Glumslövs kyrka ligger i Glumslöv, Skåne län. Kyrkan tillhör Kvistofta församling
inom Lunds stift. Kyrkan är av plantypen enskeppig med ett torn i den västra delen av
kyrkan. Kyrkan byggdes under år 1100-1349 med flera tillkommande byggnationer
under åren fram till nu, ett exempel är korpartiet som byggdes år 1872. Byggnaden har
en stomme av murverk, ett fasadmaterial av vit puts och ett sadeltak av mörkt tegel
(Riksantikvarieämbetet. 2016b). Figur 10 visar hur kyrkan ser ut från sydöst.
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Figur 10. Bilden visar Glumslövs kyrka
sett från sydöst (Rydqvist. 2016).
Kyrkan används till vanliga kyrkliga förrättningar och gudstjänster, med verksamhet
lördagar och söndagar nästan hela året. Resterande tid kan kyrkan bokas till andra
arrangemang. Exempel på arrangemang är skolavslutningar, andakter och konserter med
mera. De dagar som kyrkan används värmer el-konvektorer upp inomhusluften, och de
dagar som kyrkan inte används står den kall (Rydqvist. 2016).

6.3 Kisa kyrka
Kisa kyrka ligger i Östergötlands län och tillhör Kisa församling, inom Linköpings stift.
Den byggdes under medeltiden mellan år 1200-1399, men har byggts om samt ändrats
ett flertal gånger fram till nutid. Byggnaden är av enskeppig plantyp med ett torn i sin
västra del. Kyrkan har en stomme av ett murverk av natursten, vit slät puts som
fasadmaterial och ett sadeltak av koppar (Riksantikvarieämbetet. 2016c). Figur 11 visar
Kisa kyrkas södra fasad.
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Figur 11. Kisa kyrkas södra fasad med sitt gröna koppartak (Johansson. 2016).
Kisa kyrka används flertalet av veckans dagar under året. Några exempel på användning
är gudstjänster, mässor, vigslar, dop, barn/ungdom och konserter (Johansson. 2016).
I närheten av kyrkans omgivning finns även ett församlingshem, en vaktmästerilokal
och ett garage/förråd. Kyrkan och församlingshemmet är uppvärmda med hjälp av
fjärrvärme, garaget/förrådet är uppvärmt med direktverkande el och vaktmästeriet är
uppvärmt med bergvärme (Johansson. 2016).
Denna kyrkas södra koppartak kommer inom snar framtid att bytas, då taket har mattats
ut och ett flertal sprickor har uppstått (Johansson. 2016).

6.4 Laxsjö kyrka
Laxsjö kyrka är belägen i Jämtlands län och tillhör Föllingebygdens församling, inom
Härnösands stift. Den byggdes på 1800-talets andra hälft och är av enskeppig plantyp
med ett torn beläget i väst. Kyrkan har en stomme av murverk, en fasad av vit puts samt
ett sadeltak (Riksantikvarieämbetet. 2016d). Sadeltaket består av plåt med gul/orange
tegelprofil. Figur 12 visar kyrkans södra fasad (Hedman. 2016).
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Figur 12. Bilden visar Laxsjö kyrkas södra fasad
(Hedman. 2016).
Laxsjö kyrka har omkring åtta vanliga gudstjänster per år, samt omkring tio gudstjänster
vid exempelvis dop, begravning och vigsel. De vanliga gudstjänsterna hålls främst på
söndagar medan gudstjänsterna för vigsel med mera vanligen hålls på vardagar
(Hedman. 2016).
Med undantag för jul och påsk, håller inte kyrkan några vanliga gudstjänster från
november till april. Anledningen är främst att spara på el då kyrkan behöver värmas upp
inför varje tillfälle. När kyrkan inte används står den på underhållsvärme. För att värma
kyrkan används direktverkande el i form av radiatorer (Hedman. 2016).

6.5 Långserud kyrka
Långserud kyrka ligger i Värmlands län och tillhör Långseruds församling, inom
Karlstads stift. Kyrkan byggdes år 1600-1699, men nya delar och ombyggnationer har
tillkommit under åren fram till nu. Byggnaden är av korsplanig plantyp utan torn.
Stommen är av liggtimmer med en fasad som är klädd med spån. Kyrkan har ett
valmat/sadeltak av svart-grått spån (Riksantikvarieämbetet. 2016e). Figur 13 visar
Långserud kyrkas södra fasad.
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Figur 13. Långserud kyrka och dess södra fasad (Bjerker.
2016).
Långserud kyrka används främst under sommarhalvåret för bland annat gudstjänster,
dop och begravningar. Under vintern är kyrkan stängd, med undantag för
begravningsgudstjänster (Bjerker. 2016).
Kyrkan värms upp av en vattenburen lösning med elpanna. När kyrkan är stängd under
vintern värms kyrkan till plusgrader för underhållsvärme och värms upp ytterligare då
kyrkan används (Bjerker. 2016).

6.6 Vansbro kyrka
Vansbro kyrka ligger i Dalarnas län och tillhör Järna med Nås och Äppelbo församling,
inom Västerås stift. Kyrkan byggdes på 1930-talet och det har på senare år tillkommit
ett församlingshem. Byggnaden har en stomme av trä, fasadmaterial av
träpanel/locklistpanel och ett sadeltak bestående av svart plåt (Riksantikvarieämbetet.
2016f). Figur 14 visar Vansbro kyrka från fyra olika lägen.
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Figur 14. Figuren visar fyra olika fasader på Vansbro kyrka (Isaksson. 2016).
Vansbro kyrka används till bland annat barnverksamhet, begravningar, gudstjänster och
uthyrning. Sammanlagt är kyrkan öppen omkring 170 dagar om året och hålls varm med
hjälp av fjärrvärme (Isaksson. 2016).

6.7 Luleå domkyrka
Luleå domkyrka hör till Luleå domkyrkoförsamling, inom Luleå stift. Kyrkan ligger i
Luleå i Norrbottens län. Den byggdes på slutet av 1800-talet med ett flertal
ombyggnationer fram till 2016. Plantypen är av korsplan, med ett torn i västra delen av
byggnaden. Fasad- och stom-materialet är av rött tegel med ett sadeltak av svart plåt i
fjällmönster (tornets tak är av koppar) (Riksantikvarieämbetet. 2016g).
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Figur 15. Bild på Luleå domkyrka. Tagen från Sydväst (Foto: Lotta Lovén).
Luleå domkyrka har öppet året om, de flesta av årets dagar och värms med
direktverkande el. Det kan vara aktiviteter så som gudstjänster, körövningar, bröllop,
sångaftnar, förrättningar med mera. Ett exempel är juli månad 2015 där 57st olika
aktiviteter ägde rum (Raitala, Reino. 2016).
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6.8 Sammanfattning av kyrkornas karaktärsdrag samt
lastprofiler.
Tanken med Tabell 5 är att ge en möjlighet hitta intressanta karaktärsdrag, och vilken
typkyrka som har dessa. Karaktärsdragen som är viktiga i detta arbete är
lokalanvändning, elanvändning, uppvärmningssätt och takmaterial.

Kyrka

Tabell 5. Sammanfattning om kyrkobyggnaderna.
Lokalanvändning
Elanvändning Uppvärmningssystem

Eriksbergskyrkan

Året runt de flesta dagar
i veckan.

Glumslöv kyrka

Året runt de flesta
32 000 kWh
lördagar och söndagar.
Resterande dagar är
bokningsbara.
Året runt flertalet av
94 000 kWh
veckans dagar.
20-tal gudstjänster och 60 000-80 000
mässor under året.
kWh
Andra event så som
vigslar och dop
tillkommer vid bokning.
Öppet främst under
95 000 kWh
sommarhalvåret. Under
vintertid stängt med
undantag för
begravningsgudstjänster.
Öppet omkring 170
31 000 kWh
dagar om året.

Kisa kyrka
Laxsjö kyrka

Långserud kyrka

Vansbro kyrka

Luleå domkyrka

Året runt de flesta dagar
i veckan.

44 000 kWh

300 000 kWh
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Takmaterial

Fjärrvärme

Falsad svart
plåt

Direktverkande el

Mörkt tegel

Fjärrvärme

Kopparplåt

Direktverkande el

Plåt med
tegelprofil

Vattenburen lösning
med elpanna

Spån

Fjärrvärme

Falsad svart
plåt
(fjällmönster)
Falsad svart
plåt
(fjällmönster),
torn med
koppartak

Direktverkande el

Figur 16 och Figur 17 visar kyrkornas lastprofiler. Dessa figurer kan användas för att se
skillnaderna i elkonsumtion samt för att hitta en kyrka med intressant elkonsumtion.

Figur 16. Lastprofiler för de kyrkorna med timbaserade data.

Figur 17. Lastprofiler för de kyrkorna med månadsbaserade data.
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7. Solinstrålning och solelproduktion
I detta kapitel presenteras resultatet av de beräkningar på solstrålningspotential och
solelsproduktion som utförts i ArcMap och Matlab.
Kyrkorna har här fått egna delkapitel med anledning att göra det lättare för läsaren att
hitta den kyrka som är av intresse. Den första delen i varje delkapitel visar resultatet för
solinstrålningspotentialen. För att ge en förståelse för vad de olika bilderna visar har
först ett ortofoto presenterats. I ortofotot är kyrkorna tydligt markerade och kyrkans
position är liknande i resterande resultatfoton. Därefter presenteras en orienterings-,
terräng-, lutnings- och solinstrålnings-bild för varje kyrka.
I figurerna som visar terrängens lutning syns svarta kanter runt byggnadernas tak. Dessa
kanter beror på att där taket slutar och marken tar vid blir 90 graders lutning. Dessa
kanter kan ses i exempelvis Figur 18, i delfiguren som visar lutning.
Den andra delen visar resultatet efter beräkningarna av elproduktion från solcellerna. I
denna del presenteras grafer på förväntad produktion samt konsumtion av kyrkorna.

7.1 Eriksbergskyrkan
Figur 18a visar ett ortofoto över Eriksbergskyrkan (innanför cirkelmarkeringen) och
dess närliggande område. Det finns totalt fyra olika tak orienterade Norr, Syd, Öst och
Väst. Det största taket är beläget till öster och lutar i både östlig och västlig riktning.
Det största taket har en ungefärlig lutning på 50-60 grader medan de andra taken har en
lägre lutning mellan 10-20 grader. Det är de mindre taken med söderläge som har störst
solpotential, mellan 900 och 1000 kWh/år. Figur 18 visar denna information i delfigurer
och Tabell 6 visar den takyta som använts samt lutning på dessa tak.
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Figur 18. Delfigur a visar ett ortofoto (© Lantmäteriet) där siffrorna på taken är till hjälp
vid förståelse av Tabell 6. Resterande delfigurer visar terränghöjd (b), lutning (c) och
solinstrålning (d) på Eriksbergskyrkan och dess omgivande miljö. Gråskalan är baserad
på LIDAR-data. Skala: 1:595.
De tak som togs med i beräkningarna var de söderliggande taken samt taket mot
innergården på den västliga byggnaden, se Tabell 6. Resultatet av
solelproduktionsberäkningarna samt solcellsarea hittas i Tabell 7.
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Tabell 6. Siffrorna vid takförklaringen korresponderar till siffrorna på taken i Figur 18.
Kyrka
Takyta
Takens
2
(m )
lutning
(grader)
Eriksbergskyrkan
- Södra taket på
södra byggnaden
(1)
- Södra taket på
norra byggnaden
(3)
- Östra taket på
västra byggnaden
(2)

55

15
20
40

Tabell 7. Resultatvärden från elproduktionsberäkningar.
Total elkonsumtion
44 300 kWh
Använd producerad el
14 300 kWh
Överproduktion av el
2 940 kWh
Total elproduktion i förhållande till total
38,9 %
elkonsumtion
Använd producerad el i förhållande till
83 %
total elproduktion
Total area solcellsinstallation
110 m2

Solcellsinstallationen kan producera nästan 40 % av den totala elkonsumtionen årligen,
och 83 % av produktionen kan användas direkt som egen förbrukning. Dessa siffror är
tillförlitliga då dessa beräkningar är timbaserade.

7.2 Glumslöv kyrka
Figur 19a visar ett ortofoto över Glumslövs kyrka (innanför cirkelmarkeringen) och
dess närliggande område. Glumslöv kyrka är byggd i öst-västlig riktning, och har därför
ett tak i nordlig riktning och ett riktat åt söder. Det finns även ett torn i den västliga
delen av byggnaden. Taken har en lutning mellan 40 till 48 grader. Taket med söderläge
har störst solinstrålningspotential, mellan 1000-1200 kWh per år. Figur 19 visar denna
information i delfigurer och Tabell 8 visar den takyta som använts samt vilken lutning
på dessa tak.
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Figur 19. Delfigur a visar ett ortofoto (© Lantmäteriet) där siffrorna på taken är till
hjälp vid förståelse av Tabell 8. Resterande delfigurer visar terränghöjd (b), lutning (c)
och solinstrålning (d) på Glumslövs kyrka och dess omgivande miljö. Gråskalan är
baserad på LIDAR-data. Skala: 1:595.
De tak som togs med var södertaken, på tornet och den lägre delen av byggnaden, se
Tabell 8. Resultatet efter solelproduktionsberäkningarna samt solcellsarea kan hittas i
Tabell 9.
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Tabell 8. Siffrorna vid takförklaringen korresponderar till siffrorna på taken i Figur 19.
Kyrka
Takyta
Takens
2
(m )
lutning
(grader)
Glumslöv kyrka
- Södra taket på
25
tornet (2)
45
- Södra taket på
90
huvudbyggnaden
(1)

Tabell 9. Resultatvärden från elproduktionsberäkningar.
Total elkonsumtion
32 300 kWh
Använd producerad el
12 660 kWh
Överproduktion av el
5 150 kWh
Total elproduktion i förhållande till total
55,1 %
elkonsumtion
Använd producerad el i förhållande till
71,1 %
total elproduktion
Total area solcellsinstallation
115 m2

Eftersom beräkningarna för denna kyrka var månadsbaserad är inte överproduktion och
använd producerad el tillförlitliga. Men att en installation enligt detta examensarbete
skulle producera cirka 55 % av den totala elkonsumtionen årligen stämmer.

7.3 Kisa kyrka
Figur 20a visar ett ortofoto över Kisa kyrka (innanför cirkelmarkeringen) och dess
närliggande område. Kisa kyrka är byggd i öst-västlig riktning, och har därför ett tak i
nordlig riktning och ett riktat åt söder. Det finns ett torn beläget i den västliga delen av
byggnaden. Tornet har fyra tak, ett i vartdera väderstrecket. Kyrkans tak har en lutning
mellan 50 till 65 grader. Taket med söderläge har störst solinstrålningspotential, mellan
900-1200 kWh per år. Figur 20 visar denna information i delfigurer och Tabell 10 visar
den takyta som använts samt vilken lutning på dessa tak.
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Figur 20. Delfigur a visar ett ortofoto (© Lantmäteriet) där siffrorna på taken är till
hjälp vid förståelse av Tabell 10. Resterande delfigurer visar terränghöjd (b), lutning (c)
och solinstrålning (d) på Kisa kyrka och dess omgivande miljö. Gråskalan är baserad på
LIDAR-data. Skala: 1:595.
De tak som togs med var södertaken på den vanliga byggnaden, se Tabell 10.
Södertaket på tornet hade en klocka som gör det svårt för en solcellsinstallation.
Resultatet efter solelproduktionsberäkningarna samt solcellsarea kan hittas i Tabell 11.
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Tabell 10. Siffrorna vid takförklaringen korresponderar till siffrorna på taken i Figur 20.
Kyrka
Takyta
Takens
2
(m )
lutning
(grader)
Kisa kyrka
- Södra taket på
175
60
huvudbyggnaden
(1)

Tabell 11. Resultatvärden från elproduktionsberäkningar.
Total elkonsumtion
93 700 kWh
Använd producerad el
27 280 kWh
Överproduktion av el
0 kWh
Total elproduktion i förhållande till total
29,1 %
elkonsumtion
Använd producerad el i förhållande till
100 %
total elproduktion
Total area solcellsinstallation
175 m2
Beräkningarna var här månadsbaserade och använd el och överskottsel är inte
tillförlitliga. Däremot är den producerade elen tillförlitlig vilket är nästan 30 % av Kisas
anläggningars elkonsumtion.

7.4 Laxsjö kyrka
Figur 21a visar ett ortofoto över Laxsjö kyrka (innanför cirkelmarkeringen) och dess
närliggande område. Laxsjö kyrka är byggd i öst-västlig riktning, och har därför ett tak
nordlig riktning och ett riktat åt söder. Det finns ett torn i den västliga delen av
byggnaden. Tornet har fyra tak, ett i vartdera väderstrecket. Alla kyrkans tak, förutom
tornets tak, har en lutning mellan 24-36 grader. Taket med söderläge har störst
solinstrålningspotential, mellan 900-1000 kWh per år. Figur 21 visar denna information
i delfigurer och Tabell 12 visar den takyta som använts samt vilken lutning på dessa tak.
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Figur 21. Delfigur a visar ett ortofoto (© Lantmäteriet) där siffrorna på taken är till
hjälp vid förståelse av Tabell 12. Resterande delfigurer visar terränghöjd (b), lutning (c)
och solinstrålning (d) på Laxsjö kyrka och dess omgivande miljö. Gråskalan är baserad
på LIDAR-data. Skala: 1:595.
De tak som togs med var södertaket på den lägre delen av byggnaden, se Tabell 12.
Tornet valdes bort på grund av att taket har en inbyggd klocka. Resultatet efter
solelproduktionsberäkningarna samt solcellsarea kan hittas i Tabell 13.
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Tabell 12. Siffrorna vid takförklaringen korresponderar till siffrorna på taken i Figur 21.
Kyrka
Takyta
Takens
2
(m )
lutning
(grader)
Laxsjö kyrka
- Södra taket på
huvudbyggnaden
(1)

225

30

Tabell 13. Resultatvärden från elproduktionsberäkningar (siffror avrundade).
Total elkonsumtion
63 700 kWh
Använd producerad el
16 300 kWh
Överproduktion av el
12 170 kWh
Total elproduktion i förhållande till total
44,7 %
elkonsumtion
Använd producerad el i förhållande till
57,3 %
total elproduktion
Total area solcellsinstallation
225 m2

Beräkningarna var månadsbaserade och endast den totala elproduktionen är tillförlitlig.
Produktion är nästan 45 procent mot den totala elkonsumtionen, med den föreslagna
anläggningens storlek och plats.

7.5 Långserud kyrka
Figur 22a visar ett ortofoto över Långserud kyrka (innanför cirkelmarkeringen) och dess
närliggande område. Långserud kyrka är byggd i öst-västlig riktning, med två mindre
utskjutande delar i mitten av byggnaden i nordlig och sydlig riktning. Kyrkan har inget
torn och taknocken har därför samma höjdnivå på hela byggnaden. Alla kyrkans tak har
en lutning mellan 41-60 grader. Taket med söderläge har störst solinstrålningspotential,
mellan 900-1100 kWh per år. Figur 22 visar denna information i delfigurer och Tabell
14 visar den takyta som använts samt vilken lutning på dessa tak.
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Figur 22. Delfigur a visar ett ortofoto (© Lantmäteriet) där siffrorna på taken är till
hjälp vid förståelse av Tabell 14. Resterande delfigurer visar terränghöjd (b), lutning (c)
och solinstrålning (d) på Långserud kyrka och dess omgivande miljö. Gråskalan är
baserad på LIDAR-data. Skala: 1:595.
De tak som togs med var södertaket på mittenhuset av byggnaden, se Tabell 14.
Resultatet efter solelproduktionsberäkningarna samt solcellsarea kan hittas i Tabell 15.
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Tabell 14. Siffrorna vid takförklaringen korresponderar till siffrorna på taken i Figur 22.
Kyrka
Takyta
Takens
2
(m )
lutning
(grader)
Långserud kyrka
- Södra taket på
huvudbyggnaden
(1)

60

60

Tabell 15. Resultatvärden från elproduktionsberäkningar.
Total elkonsumtion
94 500 kWh
Använd producerad el
6 890 kWh
Överproduktion av el
2 570 kWh
Total elproduktion i förhållande till total
10 %
elkonsumtion
Använd producerad el i förhållande till
72,8 %
total elproduktion
Total area solcellsinstallation
60 m2

Beräkningarna var timbaserade och överproduktion använd el ska här vara mer
tillförlitliga, än de månadsbaserade fallen. I detta fall skulle den tillgängliga takyta som
använts i beräkningarna gett 10 % av den totala elkonsumtionen, vilket är lägre än flera
av de andra kyrkorna där beräkningarna visade runt 30 % och uppåt. Denna kyrka skulle
använda omkring 70 % av den producerade elen själva, med den föreslagna placeringen
av solcellsinstallationerna. Det går även att använda den producerade elen ytterligare
genom att styra konsumtionen till de timmar solcellerna producerar som mest.

7.6 Vansbro kyrka
Figur 23a visar ett ortofoto över Vansbro kyrka (innanför cirkelmarkeringen) och dess
närliggande område. Denna kyrka är lite speciell då den ligger bland ett flertal höga träd
som kan störa solinstrålningen. Vansbro kyrka är byggd i Sydöst-Nordvästlig riktning.
Kyrkan har inget torn och kyrkans tak har därför samma höjdnivå. Punktätheten på
lasermätningen var här låg, och kan bero på att det finns ett flertal träd som skymmer
kyrkan. Lutningen kan vara svår att urskilja men kan approximeras till mellan 23-46
grader. Solinstrålningspotentialen är mellan 600-800 kWh per år, denna låga nivå beror
till stor del på att träden inte släpper igenom solinstrålningen till taken. Figur 23 visar
denna information i delfigurer och Tabell 16 visar den takyta som använts samt vilken
lutning på dessa tak.
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Figur 23. Delfigur a visar ett ortofoto (© Lantmäteriet) där siffrorna på taken är till
hjälp vid förståelse av Tabell 16. Resterande delfigurer visar terränghöjd (b), lutning (c)
och solinstrålning (d) på Vansbro kyrka och dess omgivande miljö. Gråskalan är baserad
på LIDAR-data. Skala: 1:595.
De tak som togs med var tre tak, två tak riktade sydväst och ett riktat sydöst, se Tabell
16. Beräkningarna tar inte med att träden skuggar kyrkan. Beräkningarna visar därför
endast resultat för oskuggat tak. Resultatet efter solelproduktionsberäkningarna samt
solcellsarea kan hittas i Tabell 17.
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Tabell 16. Siffrorna vid takförklaringen korresponderar till siffrorna på taken i Figur 23.
Kyrka
Takyta
Takens
2
(m )
lutning
(grader)
Vansbro kyrka
- Sydvästra taket
80
på den västra
byggnaden (1)
- Sydvästra taket
40
40
på den östra
byggnaden (2)
- Sydöstra taket på
30
den västra
byggnaden (3)

Tabell 17. Resultatvärden från elproduktionsberäkningar.
Total elkonsumtion
31 400 kWh
Använd producerad el
19 270 kWh
Överproduktion av el
1 620 kWh
Total elproduktion i förhållande till total
66,5 %
elkonsumtion
Använd producerad el i förhållande till
92,3 %
total elproduktion
Total area solcellsinstallation
150 m2

Beräkningarna för denna kyrka var månadsbaserade, vilket betyder att överskott och
använd el från produktion inte är tillförlitliga. En sådan installation som föreslagits
skulle producera omkring 67 % av elkonsumtionen årligen. Beräkningarna för denna
installation genomfördes utan att ta hänsyn till träden som skymmer taket, vilka inte är
en bra förutsättning för en solcellsinstallation.

7.7 Luleå domkyrka
Den sjunde kyrkan är Luleå domkyrka. Kyrkan och dess närområde kan studeras i Figur
24a (kyrkan är markerad med en cirkel). Luleå domkyrka är byggd i nästintill öst-västlig
riktning med ett torn beläget i väst. Lutningen approximerades till mellan 36 och 56
grader. Den beräknade solinstrålningen är mellan 800-900 kWh per år. Figur 24 visar
denna information i delfigurer och Tabell 18 visar den takyta som använts samt vilken
lutning på dessa tak.
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Figur 24. Delfigur a visar ett ortofoto (© Lantmäteriet) där siffrorna på taken är till
hjälp vid förståelse av Tabell 18. Resterande delfigurer visar terränghöjd (b), lutning (c)
och solinstrålning (d) på Luleå domkyrka och dess omgivande miljö. Gråskalan är
baserad på LIDAR-data. Skala: 1:892.
De tak som togs med var två tak, ett riktat söder (aningen öst) samt ett riktat mot väst
(aningen söder), se Tabell 18. Resultatet efter solelproduktionsberäkningarna samt
solcellsarea kan hittas i Tabell 19.
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Tabell 18. Siffrorna vid takförklaringen korresponderar till siffrorna på taken i Figur 24.
Kyrka
Takyta
Takens
2
(m )
lutning
(grader)
Luleå domkyrka

-

Södra taket på
huvudbyggnaden
(1)
- Västra taket på
södra byggnaden
(1)

200
55
80

Tabell 19. Resultatvärden från elproduktionsberäkningar.
Total elkonsumtion
310 000 kWh
Använd producerad el
25 910 kWh
Överproduktion av el
6 260 kWh
Total elproduktion i förhållande till total
10,4 %
elkonsumtion
Använd producerad el i förhållande till
80,5 %
total elproduktion
Total area solcellsinstallation
280 m2

Beräkningarna är timbaserade vilket gav en tillförlitlig bild av möjlig överproduktion
samt egen användning av elproduktionen. Omkring 10 % av den totala elkonsumtionen
kan produceras med de beräknade installationerna och 80 % av denna produktion kan
användas direkt av kyrkan.

8. Diskussion
Vid installation av solcellsmoduller, på KML skyddade kyrktak, är det ett flertal viktiga
punkter att tänka på. Det går att sammanfatta dessa i en checklista:
Kulturmiljölagen
Kyrkorna i denna rapport är alla skyddade av KML. Om en solcellsinstallation ska få
godkännas och byggas, med avseende på KML, är komplicerat. Frågorna som måste
besvaras är: Förvanskas kyrkans kulturmiljö? Men vad är förvanskning? Är det
förvanskning även om lösningen är reversibel och inget förändras, förutom estetiken?
Dessa frågor är viktiga och ingår i bedömningen av lämplighet av en solcellsinstallation
på en kyrka.
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Bedömningen är subjektiv och är beroende av vart kyrkan befinner sig, ålder och
områdets miljö. Eftersom bedömningen vad som förvanskar och påverkar kulturmiljön
är föränderlig med tiden är det svårt att göra en bedömning vad som är en godkänd
lösning. Det är därför av stor vikt vid planering av en solcellsinstallation, att ta reda på
vad som klassas som förvanskning för den aktuella kyrkan.
Även om en föreslagen lösning inte godkänns kan det finnas andra möjligheter för en
solcellsinstallation. Dessa lösningar kan till exempel vara att lägga en markinstallation
utanför det skyddade området, som i Fläckebo kyrkas fall placera solcellsinstallationen
på en ladugård bredvid.
Skuggning/Höjd/Synlighet
Ur en teknisk synpunkt producerar inte en solcellsinstallation optimalt om den blir
skuggad av omgivande terräng eller byggnader. Det bör därför undersökas om det går
att rensa bort växtlighet som skuggar taket.
Ur kulturmiljösynpunkt kan hög synlighet leda till att kulturvärdet förändras och en
avvägning av dess påverkan bör genomföras. Då kyrkorna vanligen är byggda på en
höjd, kan det betyda att en installation har en hög synlighet.
Lutning och orientering
De svenska kyrkorna har vanligtvis en orientering i öst-västlig/väst-östlig riktning samt
att byggdes ofta på en höjd, vilket ger en hög solinstrålningspotential.
Ur en teknisk synpunkt behöver det avvägas om takets lutning ger en komplex eller
enkel installation. En lutning under 35 grader ger en enkel och billig installation, vilket
är önskvärt för totalekonomin. En högre lutning kan istället ge en komplex och dyrare
installation. Men även om lutningen är hög behöver inte idén om solceller förkastas. En
hög lutning kan istället ge en större produktion av el från solcellerna och kan därför vara
en lönsam möjlighet.
En hög lutning kan ge installationen en hög synlighet utifrån sett, och påverkar därför
kulturvärdet. Därför bör det studeras hur stor denna påverkan är på den specifika
kyrkan.
Takmaterial/färg och installation
Takmaterialet har betydelse vid installation. Vissa solcellsinstallationer skruvas fast
igenom ytskiktet medan andra behöver fästas med klämmor. Detta påverkar
reversibiliteten, där fästen inte bör lämna spår vid en eventuell borttagning. Om en
lösning är reversibel eller inte kan ha betydelse vid diskussionen hur mycket en
solcellsinstallation påverkar kulturmiljön. Hål i ytskiktet förändrar den ursprungliga
byggnaden även efter borttagning, vilket däremot inte klämmor gör.
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Färgen är också av betydelse vid valet av solceller. En matchande färg smälter in mer
med taket, vilket kan vara bra vid beaktning av områdets kulturmiljö.
Lastprofil
Lastprofilen är viktig vid dimensionering och användning av en solcellsinstallation. För
att använda så mycket av den producerade elen som möjligt, i den egna verksamheten,
finns det två sätt att gå tillväga (om solcellslutningen går efter takets lutning). Det ena
sättet är att dimensionera storleken på solcellsanläggningen och det andra att försöka få
en lastprofil som matchar solcellernas produktion. Det sistnämnda kan vara att flytta
användning av apparater till de timmar solcellerna producerar som mest, viket kan vara
en svår uppgift med fasta tider för verksamheten. Med fasta tider för verksamheten kan
det vara enklare att dimensionera solcellsanläggningen efter lastprofilen.
Krav kan ställas på användningen av den egenproducerade elen. Det är då viktigt att
dimensionera solcellsinstallationen på ett ”bra” sätt. En kyrka med ett stort tak med 45
graders lutning kan producera stora mängder el under dagstimmarna. Det kan då bli
svårt att nyttja den producerade elen i den egna anläggningen och en större mängd blir
överproduktion. För att uppnå sitt eget krav på egenanvändning kan det därför vara
bättre att dimensionera ned solcellsinstallationen till en sådan nivå att större delen av
elproduktionen kan användas i den egna verksamheten.
Kyrkornas lastprofiler varierar i jämförelse med varandra. Flertalet av kyrkorna har en
lägre elförbrukning under sommaren, vilket kan bero på uppvärmningssätt i kyrkan.
Med direktverkande el är det större skillnad mellan elförbrukningen sommar och vinter.
En solcellsinstallation producerar mer el under sommaren än vintern. Därför kan den
största delen av överproduktionen hamna under sommaren. Det kan därför vara en bra
idé att anpassa storleken på en solcellsinstallation, då en sådan stor del som möjligt bör
användas till den egna elkonsumtionen.
En kyrka som enbart används och värms upp på sommaren kan med fördel använda
solceller med anpassad area till elkonsumtionen. En anpassad area bör ge en
elproduktion som kan användas direkt till egen elkonsumtion och inte bli till
överskottsel.
Även de kyrkor som har sin verksamhet mestadels på sommarhalvåret, har nytta av
solceller. Att ha sin verksamhet med tillhörande elkonsumtion under sommaren matchar
solcellernas elproduktion och kan användas till stor del i den egna verksamheten.
Stöd och bidrag
Eftersom stöd och bidrag är viktigt för en bättre totalekonomi vid en solcellsinstallation,
behöver installationen dimensioneras efter kraven för dessa. För att få en
skattesubvention behöver producenten vara en mikroproducent med en säkring i
anslutningspunkten på högst 100 ampere. Det är även viktigt att hitta en bra lösning
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med överskottselen. Det går bland annat att sälja överskottselen, men producenten
behöver då momsregistreras.

9. Slutsats
Sju olika kyrkor studerades i detta examensarbete. Bland annat har solenergipotentialen
och egenanvändningen av solel för dessa sju olika kyrkor tagits fram. Dessa
sammanfattas i Tabell 20.
Tabell 20. Potrential solelproduktion och uppställning av andel egenanvänd el av den
totala solelproduktionen.
Kyrka
Potential för
Egenanvändning av solel
solelproduktion
(kWh/år)
Eriksbergskyrkan

17 240

83% (timbaserad)

Glumslöv kyrka

17 810

71% (månadsbaserad)

Kisa kyrka

27 280

100% (månadsbaserad)

Laxsjö kyrka

28 470

57% (månadsbaserad)

Långserud kyrka

9 460

73% (timbaserad)

Vansbro kyrka

20 890

92% (månadsbaserad)

Luleå domkyrka

32 170

80% (timbaserad)

För att sammanfatta diskussionen är det dessa punkter som är viktiga vid installation av
solceller på KML skyddade kyrkor:







Kulturmiljölagen
Skuggning/Höjd/Synlighet
Lutning och orientering
Takmaterial/färg och installation
Lastprofil
Stöd och bidrag

Det som kan vara den mest komplicerat, är Kulturmiljölagen. Denna punkt har ett flertal
frågor som måste besvaras innan solceller kan installeras på en skyddad kyrka.
Huvudfrågorna som behöver besvaras är: Vad är förvanskning? Skulle en
solcellsinstallation förvanska kyrkan? Där svaren på dessa frågor förändras med tiden.
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9.1 Vidare forskning
Solceller har stor potential i framtida forskningen. Fortsatt forskning efter detta
examensarbete kan behandla solföljare, ny och förbättrad teknik samt lagring av el. Om
en bra ekonomisk lagring forskas fram, kan det leda till att all produktion kan användas
till den egna konsumtionen.
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