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Abstract

Solar energy in the Swedish climate

Daniel Granath, Mikael Signarsson

Global warming is one of many challenges that the 
world is struggling with today. In order to reduce their 
ecological footprint, the County Council of Uppsala is 
planning to install a significant proportion of 
photovoltaic systems within the next three years.
A concentrated photovoltaic and solar heating system 
has supplied Psykiatrins hus with both electricity and 
heat since 2013. 

The insight of how this system works is inadequate. 
This report therefore aims, commissioned by the 
County Council Services in Uppsala, to investigate and 
analyze the energy production produced by the solar 
energy system on Psykiatrins hus. The purpose of this 
work is to explain how the solar energy system on 
Psykiatrins hus works, and to give the County Council a 
better understanding of solar energy.
A study has been carried out in April 2015 to see if the 
energy production fulfills what can be expected 
according to projected values. Energy production has 
been compared with the radiated solar energy to 
evaluate the solar energy system’s efficiency and 
suitability in a Swedish climate.

The conclusion is that the produced energy in April 
2015 is reasonable, although the County Council 
Services had higher expectations before this work 
started. However, the suitability of the solar energy 
system in a Swedish climate should be questioned. Due 
to the price trend that photovoltaic systems had the 
past years and the knowledge of the direct solar 
radiation impact on concentrated solar energy systems, 
the recommendation to the County Council is that 
future investments should focus on pure solar 
photovoltaic systems or pure solar thermal systems.

Tryckt av: Polacksbackens Repro Uppsala universitet
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SAMMANFATTNING 
En ökande medeltemperatur är en av många utmaningar som världen 
tampas med idag.  Landstinget i Uppsala län bedriver en bred verksamhet 
och kan med sina handlingar påverka sitt ekologiska fotavtryck. I 
Landstingets senaste miljöprogram är ett mål att 2 % av verksamhetens 
fastighetsel ska bestå av egenproducerad elenergi innan 2018. Landstinget 
planerar därför att inom de närmsta tre åren installera 
solenergianläggningar på en takyta av ca 10 000 m2.  
 
På taket av Psykiatrins hus finns idag en koncentrerande solcells- och 
solfångaranläggning som förser fastigheten med både el och värme. 
Insikten i hur denna anläggning fungerar är bristfällig. Denna rapport har 
därför syftat till att, i uppdrag av Landstingsservice i Uppsala län, utreda 
och energikartlägga solenergianläggningen på Psykiatrins hus. Målet med 
detta arbete har varit att visa hur anläggningen på Psykiatrins hus 
fungerar, samt att ge Landstinget råd inför framtida investeringar av 
solenergi. 
 
Inom ramarna för detta arbete har en mätstudie utförts under april 2015 
för att se om energiproduktionen uppfyller vad som kan förväntas. 
Energiproduktionen har jämförts med instrålad solenergi för att bedöma 
anläggningens funktion och lämplighet i ett svenskt klimat. 
 
Denna rapports slutsats är att den energi som solenergianläggningen på 
Psykiatrins hus producerat i april månad är rimlig, trots att 
Landstingsservice hade högre förväntningar innan detta arbete påbörjades. 
Dock bör solenergianläggningens lämplighet i ett svenskt klimat 
ifrågasättas. Med tanke på den prisutveckling solcellssystem haft de 
senaste åren och vetskapen om den direkta solstrålningens inverkan på 
koncentrerande solenergisystem rekommenderas Landstinget att i 
framtida investeringar satsa på renodlade solcells- eller solfångarsystem. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Examensarbete, Solenergi, Energikartläggning, Absolicon 
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FÖRORD 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som skrivits för 
Landstingsservice i Uppsala län. Rapporten utgör 15 högskolepoäng inom 
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet.  
 
Förhoppningarna är att detta arbete ska generera i en ökad förståelse för 
hur koncentrerande solenergisystem av denna typ fungerar i ett svenskt 
klimat. 
 
Ett stort tack riktas till hela Landstingsservice, det företag som rapporten 
skrivits för. Ett extra stort tack till Uwe Zimmermann, ämnesgranskare vid 
Uppsala universitet, samt Robert Hansson, handledare på 
Landstingsservice, som båda värnat om arbetets framdrift och kvalité. Ett 
stort tack riktas även till alla de personer som varit inblandade under 
resans gång och svarat på frågor, hjälpt till att finna material och sett till att 
detta arbete kunnat nå bästa möjliga resultat.  
 
Uppsala, maj 2015 
 
Daniel Granath 
Mikael Signarsson 
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1 INLEDNING 
Psykiatrins hus är resultatet av Uppsala läns landstings beslut att samla all 
sin psykiatriverksamhet i en och samma byggnad. Arbetet med Psykiatrins 
hus i Uppsala började 2006 och stod klart 2013. Psykiatrins hus byggdes 
med sju våningar ovan mark och en våning under mark enligt det 
segrande förslaget i en arkitekttävling. Byggnaden avser en yta på ca 33 
600 m2 och kostade ca 900 miljoner kronor [1].  
 
Byggnaden är idag Green Building certifierad vilket gjort att det ställts 
höga krav på miljö vid projektering och produktion av byggnaden [1]. För 
att nå dessa Green Buildning krav, installerades bland annat ett 
solenergisystem på taket som tillgodoser en del av byggnadens el- och 
värmebehov. Sedan byggnaden togs i bruk i mars 2013, har det varit 
problem med uppföljning och dokumentation av solenergianläggningens 
producerade energi. Dessa problem har skapat frågor gällande 
anläggningens funktion, vilket legat till grund för detta arbete. 

1.1 Syfte 
Detta examensarbete har utvärderat solenergianläggningen på Psykiatrins 
hus. Syftet har varit att utreda hur koncentrerande solenergianläggningar 
fungerar i ett svenskt klimat, samt att Landstinget ska kunna dra lärdom 
av resultatet från detta arbete inför framtida investeringar.  

1.2 Mål 
Det övergripande målet med detta examensarbete var att hjälpa 
Landstinget i Uppsala län att till 2018 nå sitt miljömål att 2 % av 
verksamhetens fastighetsel ska bestå av egenproducerad elenergi. För att 
kunna nå det målet måste Landstingsservice Uppsala län veta hur mycket 
energi de nuvarande solenergianläggningarna producerar för att kunna 
utvärdera och öka förståelsen inför framtida investeringar. Därför var 
projektmålen att visa om den energi anläggningen har producerat, 
motsvarar projekterade värden och vilka omständigheter som eventuella 
avvikelser kan bero på.  
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1.3 Metod 
Detta arbete bestod initialt av en litteraturstudie där kunskap om solceller, 
solfångare och solstrålning införskaffades. Litteraturstudien följdes sedan 
av insamling av dokument och information gällande projekteringen av 
Psykiatrins hus i stort och solenergianläggningen i detalj. Brister i 
dokumentering av solenergianläggningens retroaktiva energiproduktion 
resulterade i att en mätstudie utfördes under april månad.  

1.4 Avgränsningar 
Ett vanligt förfarande i ett arbete likt detta är att jämföra den energi som 
producerats sedan driftstart gentemot instrålad solenergi för samma 
period. Information om driftsättning och drifttid var bristfällig och gick 
inte heller att kartlägga i efterhand. Därför insamlades och analyserades 
endast data från april månad 2015. En uppskattning av anläggningens 
funktion utgick från dessa mätvärden med hänsyn till rådande 
osäkerheter. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Landstingets miljöprogram 
Jordens ökade medeltemperatur och att bevara en giftfri miljö är två av 
många utmaningar som världen står att möta, både nationellt och 
internationellt. Landstinget i Uppsala län bedriver en bred och omfattande 
verksamhet och kan med sina handlingar påverka sitt ekologiska 
fotavtryck. Landstinget har i sitt sjätte miljöprogram, som gäller för åren 
2015 till och med 2018, beskrivit sin miljöpolicy och sina miljömål samt 
beskrivit hur de tänkt sig att uppnå dessa mål. Miljömålen syftar till att 
minska verksamhetens klimatpåverkan, bibehålla en giftfri miljö samt att 
arbeta för en hållbar och effektiv resursanvändning [2].  

2.1.1 Minskad klimatpåverkan 
Mängden växthusgaser i atmosfären ökar ständigt. Medeltemperaturen 
stiger till stor del av följden av förbränningen av fossila bränslen och 
utsläpp av andra klimatgaser. Om en global förändring inte sker gällande 
utsläpp av växthusgaser, riskerar jordens medeltemperatur att öka. 
Naturvårdsverket skriver i en rapport från 2012 att klimatförändringarna 
på sikt antas medföra att infektionssjukdomar utbreds på andra sätt än 
idag och att smittspridningen väntas öka [3]. Hälsoeffekterna är därför 
starka argument som stödjer Landstinget i Uppsala läns vision att vara 
fossilbränslefritt år 2020 [2].  

2.1.2 Energi 
I miljöprogrammet har Landstinget satt upp som mål att minska den totala 
energianvändningen per kvadratmeter med 10 % jämfört med 2014, samt 
att mer än två procent av den totala elenergi som köps in skall ersättas 
med förnybar elenergi som produceras inom Landstingets verksamhet. För 
att kunna uppnå dessa mål planerar Landstinget att uppföra alla 
nybyggnationer efter miljöbyggnads nivå guld och större ombyggnationer 
enligt nivå silver. Fokus kommer även att läggas på driftoptimering, 
effektivisering av värmeåtervinning samt att kontinuerligt följa upp 
energistatistik från samtliga energislag. För att kunna nå målet med 
andelen förnyelsebar energi planeras solenergianläggningar på cirka 10 
000 m2 takyta installeras under denna programtid på Landstingets lokaler i 
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Uppsala län. Installationen av solenergianläggningar har uppskattats att 
kosta 30 miljoner kronor. Av dessa 30 miljoner kronor har 5 miljoner 
ämnats för forskning och utveckling av solelsteknik [2]. Denna planerade 
investering kan jämföras med ”enprocentsregeln”, som säger att offentliga 
lokaler ska avsätta en procent av byggkostnaden till förmån för konstnärlig 
gestaltning [4]. För Landstinget innebär detta ungefär en årlig investering 
på tre miljoner kronor [5]. 

2.2 Psykiatrins hus 
Psykiatrins hus är resultatet av ett mångårigt arbete med planering och 
byggande, se figur 2.1. Att bygga ett hus som ska inrymma plats för 
sjukvård ställer höga krav på byggnaden. Av erfarenhet från tidigare 
byggnationer är flexibilitet under projekttiden något som värderas högt 
från Landstingets sida [6]. Med hänsyn till detta upphandlades Psykiatrins 
hus som en speciell typ av delad entreprenad, innehållandes ett flertal 
utförandeentreprenader [6]. Totalt innehöll projektet över 60 
delentreprenader, där varje delentreprenad i sig också kan ha haft egna 
underentreprenörer [7]. 
 

 
Figur 2.1 Entré till Psykiatrins hus, Uppsala [8] 
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Entreprenadformen öppnade för möjligheten att inte behöva bestämma allt 
på en och samma gång, vilket bland annat banade väg för att kunna välja 
den senaste tekniken inom solenergi då valet inte behövde fastslås i ett 
tidigt skede. Den koncentrerande solcells- och solfångaranläggningen i 
figur 2.2 är ett resultat av ett sådant beslut som tagits längre in i 
projekteringen [6].  
 

 
Figur 2.2 Del av solenergianläggningen på Psykiatrins hus [9] 

 
Solenergianläggningen innefattar en ny och modern teknik med flera 
rörliga delar och skapar ett komplext system där flera olika parametrar 
måste samarbeta, något som ställer höga krav på anläggningens 
styrfunktioner. I ett modernt, nyinstallerat system ska det vara möjligt att 
följa energiproduktionen, både i realtid och retroaktivt, via ett datasystem. 
Dessvärre har datainsamlingen från solenergianläggningen inte fungerat, 
vilket medfört att ingen inom organisationen har en övergripande bild av 
hur bra anläggningen fungerat sedan driftstart. Detta är en problematik 
som detta arbete haft som mål att reda ut.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Solenergi 
På mindre än en timme har det strålat in mer energi från solen än hela 
världens befolkning gör av med på ett helt år [10]. Solen är en energikälla 
som kan användas i hela världen och är betydande för ett hållbarare 
samhälle. 2012 var världens årliga elproduktion 22 752 TWh [11]. För att 
täcka det årliga världsbehovet av el, skulle det räcka att täcka 5 % av 
Saharas yta med helt vanliga solceller [12]. 

3.1.1 Solstrålning 
Solen är jordens närmaste stjärna och källan till all energi och allt liv. 
Jordens bana runt solen är elliptisk, och avståndet mellan solen och jorden 
varierar med ±1,5 % och är i genomsnitt 149,6 miljoner km. Vid detta 
avstånd är solstrålningens effekt cirka 1366 W/m2 utanför jordens 
atmosfär [13]. Vinkelrätt mot solstrålningen är intensiteten på jorden i 
medeltal ungefär 800 W/m2 när solen skiner [14]. Det finns olika typer av 
solstrålning och dessa skiljer sig åt [15]:  
 

• Direkt solstrålning: Instrålning direkt från solen mot en yta 
orienterad vinkelrät mot solstrålarna  

• Diffus solstrålning: Instrålning av reflekterat och spritt ljus mot en 
horisontell yta  

• Globalinstrålning: Total instrålning (direkt- och diffus solstrålning) 
mot en horisontell yta 
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Jordens atmosfär bryter och sprider solljuset vilket gör att en stor del av 
solstrålningen som når jorden inte är direkt solstrålning. Den solstrålning 
som bryts av atmosfären eller moln, blir diffus solstrålning och träffar 
jordens yta från olika vinklar vilket figur 3.1 illustrerar. 
 

 
Figur 3.1 Solstrålningens påverkan av atmosfären, moln och mark [16] 
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Figur 3.2 visar att den diffusa solstrålningen är väldigt hög i Sverige, 
mellan 40-70 % under året, jämfört med länder runt medelhavet där istället 
den direkta solstrålningen står för 70 % [17]. Den diffusa andelen 
solstrålning ökar med mängden vattenånga, fria vattendroppar och andra 
partiklar i luften [14]. Koncentrerande solenergianläggningar är beroende 
av direkt strålning, och genererar därmed mer energi runt medelhavet än i 
Sverige.  
 

 
Figur 3.2 Andel diffus strålning av den globala strålningen [18] 
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I jämförelse med länder runt medelhavet är den årliga solstrålningen av 
direkt solljus i Sverige ungefär hälften så stor. Figur 3.3 visar hur den 
direkta solstrålningen varierar i Europa.  
 

 
Figur 3.3 Den direkta solstrålningens variation i Europa [19] 

3.1.2 Solhöjd 
Solstrålningens vinkel över horisontalplanet kallas solhöjd, och spelar en 
stor roll gällande solstrålningens intensitet. Den 21 juni inträffar oftast 
sommarsolståndet och är årets högsta solhöjd med sina 54,5 grader 
klockan 12 i Stockholm. Ungefär den 21 december inträffar motsatsen till 
sommarsolståndet som är vintersolstånd, då solen bara når upp till 7,7 
grader över horisonten klockan 12 i Stockholm. Den låga solhöjden gör att 
solstrålarna färdas en längre sträcka genom atmosfären som sprider 
solstrålningen vilket medför att intensiteten i solstrålningen endast är 20 % 
i januari jämfört med juni. Även tiden solen är uppe är avsevärt kortare 
under vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret. Detta tillsammans med 
solhöjden förklarar varför solstrålningen är låg i Sverige vintertid och att 
solenergi är mest gynnsamt under vår, sommar och höst.   
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3.2 Solceller 

3.2.1 Allmänt om solceller 
Solceller som energikälla har använts i Sverige sedan 1970-talet. Tekniken 
med solceller var till en början vanlig i båtar och sommarstugor där 
nätanslutning saknades. I takt med ökat intresse för solceller har 
utvecklingen gått framåt samtidigt som tekniken också blivit billigare, se 
figur 3.4 [20].  

 
Figur 3.4 Prisutveckling exklusive moms av nyckelfärdiga solcellssystem i 

Sverige [21] 
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Av solstrålarnas energiinnehåll tillgodogör sig solcellen 12-18% som 
elenergi och resterande energi blir värme [17]. Solceller som energikälla 
har de senaste åren blivit alltmer vanlig, vilket trenderna av årlig 
installerad solcellseffekt i Sverige sedan 1992 tydligt visar i figur 3.5. 
 

 
Figur 3.5 Årlig installerad solcellseffekt i Sverige sedan 1992 [22] 
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3.2.2 Solcellens uppbyggnad 
Solceller bygger på principen att solen strålar på en tunn platta, uppbyggd 
av ett halvledarmaterial. En elektrisk spänning byggs upp mellan cellens 
framsida och baksida som är negativt, respektive positivt laddade. Genom 
en så kallad p-n övergång omvandlas solens strålningsenergi till likström 
som sedan i en växelriktare omvandlas till växelström som kan användas i 
elnätet. En solcell ger spänningen 0,5 volt. För att bygga upp spänningen 
till användbara nivåer seriekopplas solceller i solmoduler för att uppnå 
exempelvis 12 volt [14]. Solcellens uppbyggnad illustreras i figur 3.6. 
 

 
Figur 3.6 En solcells uppbyggnad [23] 
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3.2.3 Generationer av solceller 
I dagsläget finns det tre olika generationer av solceller. Inom varje 
generation finns solceller uppdelade i olika typer beroende på vilket 
halvledarmaterial som solcellen använder sig av och generationsmässigt i 
vilken tidsperiod de tagit sig in på marknaden. Generationsuppdelningen 
innebär alltså inte att en nyare generation nödvändigtvis är bättre än en 
tidigare generation [17]. 
 
Första generationens solceller 
Den första generationens solceller består av kristallint kisel och är idag den 
vanligaste typen av solcell. Kristallint kisel delas upp i två typer: 
enkristallint eller polykristallint kisel, se typiskt utseende i figur 3.7 [24]. 
Den enkristallina kiselcellen är uppbyggd i en närmast perfekt symmetri 
och har en högre verkningsgrad än den polykristallina kiselcellen som inte 
är lika symmetriskt ordnad i sin struktur. Fördelen med den 
polykristallina kiselcellen är att den är billigare att tillverka. 
Verkningsgraden är vanligtvis mellan 14-18 % på kristallina solceller [17]. 
 

 
Figur 3.7 Typiskt utseende för mono- och polykristallina solceller [25] 
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Andra generationens solceller 
Tunnfilmstekniken står för den andra generationens solceller och uppkom 
under 1970-talet och utgör idag ca 10-15 % av marknaden [26]. 
Tunnfilmsceller består av ett mycket tunt ljusabsorberande skikt, ofta 
bestående av ämnena koppar, indium, gallium och selen. CIGS-solceller, 
som fått sitt namn av ovan nämnda ämnen, är den typ av tunnfilmssolcell 
som visat sig ha bästa verkningsgrad och därmed den typ av 
tunnfilmssolcell som har störst möjlighet att konkurrera på marknaden. 
Verkningsgrader runt 20 % har mätts upp på enskilda CIGS-solceller i 
labbmiljö [26]. Figur 3.8 visar en fasad uppbyggd av CIGS-solceller. 

 
Figur 3.8 Frodeparken, med fasad av CIGS-solceller [27] 

Tredje generationens solceller 
Den tredje generationens solceller är den yngsta tekniken och är en 
solcellsteknik som innefattar organiska solceller. Grätzelsolceller är en typ 
av tredje generationens solceller och bygger på principen att utnyttja 
kvanteffekter i nanometer-stora strukturer [24]. Tekniken är relativt ny och 
forskning pågår för att kunna öka verkningsgraden på denna typ av 
solceller som i dagsläget mätt upp en toppverkningsgrad på 11 % [28]. En 
Grätzelsolcell visas i figur 3.9. 

 
Figur 3.9 Grätzel solcell [29] 
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3.2.4 Verkningsgrad och överhettning 
För att uppnå högsta möjliga verkningsgrad för en solcell förespråkas att 
solcellsmodulerna riktas i sydlig riktning med en lutning omkring 40° för 
att tillgodogöra sig mesta möjliga energi [24]. Problemet med solceller är 
samtidigt att de fungerar sämre desto varmare de blir. Om solcellen värms 
upp för mycket sjunker verkningsgraden vilket gör att vid placering av 
solcellsmoduler kan det vara avgörande hur mycket luft som kan cirkulera 
och kyla ned solcellerna under sommarens varmaste dagar [30]. Figur 3.10 
illustrerar hur energiproduktionen påverkas av solcellens lutning och 
riktning. 
 

 
Figur 3.10 Relativ solelproduktion i procent, med hänsyn till lutning och 

riktning av solcellsmodulen beräknat med PVGIS [31]  

3.3 Solfångare 
Solvärme är en teknik som har använts av människor i över 100 år. Men 
det dröjde till oljekrisen 1973, då världen insåg att fossil energi inte var en 
obegränsad tillgång, innan solfångaren blev en viktig värmekälla [14]. En 
solfångare tar vara på en del av den energi som finns i solens 
strålningsspektrum och omvandlar den till värme genom en värmebärare, 
som vanligtvis är glykolhaltigt vatten. Det som bestämmer 
verkningsgraden är hur bra solfångaren absorberar solenergin och hur bra 
värmen bevaras, något som kan variera mellan varje enskilt system. En 
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typisk villa i Sverige kan med 10 kvadratmeter solfångare på taket och en 
750 liters ackumulatortank tillgodose hela husets värme- och 
varmvattenbehov under sommarhalvåret [32].  

3.3.1 Plana solfångare 
De klart vanligaste solfångarna idag är plana solfångare som används för 
vattenuppvärmning, och är en mycket enkel apparat. Den består av en ram 
med plåtbotten som täcks med isolering samt en damm- och 
diffusionsspärr. Ovanpå placeras en absorbator som omvandlar 
solstrålningen till värme och består av någon mörk, tunn plåt som snabbt 
absorberar värmen. Till absorbatorn kopplas vattenrör som med hjälp av 
en pump leder värmebäraren till en ackumulatortank där den fungerar 
som en värmeväxlare. Vattnet i vattentanken värms upp, värmebäraren 
kyls ned och kan åter ta upp värme från solen. För att minska 
värmeförluster i solfångarsystemet täcks solfångarpanelen med glas, som 
släpper igenom det mesta av solstrålningen och hindrar värme från att 
stråla ut. Plana solfångares principiella uppbyggnad illustreras i figur 3.11. 
 

 
Figur 3.11 Genomskärning av plan, glasad solfångare [33] 

  



SOLENERGI I SVENSKT KLIMAT 

 18 

3.3.2 Vakuumsolfångare 
Vakuumsolfångare fungerar på ungefär samma sätt som plana solfångare 
men de är istället isolerade med vakuum. Fördelen med dessa är att 
frånvaron av luft, hindrar uppkomsten av konvektions- och 
ledningsförluster vilket ger solfångaren en högre verkningsgrad [14]. 
Nackdelen är att de är betydligt dyrare än plana solfångare, så tekniken 
behöver utvecklas ytterligare innan de kan ta en större marknadsandel. 
Vakuumsolfångares principiella uppbyggnad illustreras i figur 3.12. 
 

 
Figur 3.12 Vakuumsolfångares uppbyggnad [34] 
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3.3.3 Koncentrerande solfångare 
Genom att använda sig av koncentrerande solfångare fås en högre 
värmeproduktion av sin solfångare, utan att öka dess solfångaryta. 
Koncentrerande solfångare fungerar i grunden som en plan solfångare 
med tillägget att de har reflektorer, ofta paraboliska, se figur 3.13, som 
koncentrerar och riktar ljuset mot solfångarens absorbator. Reflektorerna 
fångar upp mer solenergi jämfört med en vanlig solfångare och det blir 
temperaturer på flera hundra grader i solfångarsystemet.  

 
Figur 3.13 Koncentrerande solfångare med parabolisk reflektor [35] 

3.3.4 Solfångarsystem 
Det finns olika system och användningsområden med solfångare men 
gemensamt har de alla att tillgodose ett värmebehov. Nedan tas några av 
de varianterna upp.  
 
Solfångare för varmvatten 
Solvärme till varmvatten kan bidra med 100 % av tappvarmvattenbehovet 
under sommarmånaderna för en villa och klarar av att täcka 50-70 % av det 
årliga behovet [14]. Men under vinterhalvåret behövs en kompletterande 
värmekälla, ex. en el-patron i ackumulatortanken som täcker upp för det 
behov solfångaren inte klarar av att tillgodose. Det går även att använda 
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sig av en vattenmantlad braskamin eller värmepump istället för en el-
patron.  
 
Solfångare för värme- och varmvatten 
Det vanligaste systemet i Sverige är ett kombisystem där solfångarna 
används både till värme och tappvarmvatten. Skillnaden mot föregående 
stycke är att här tas varmvattnet ut genom två separata värmeväxlare, den 
ena från botten av tanken för värme och den andra från tankens övre del 
för tappvarmvattnet. Genom den uppdelningen fås en bättre 
temperaturskiktning i tanken, vilket minskar behovet av tillsatsenergi [14]. 
Figur 3.14 illustrerar hur ett solfångarsystem i en villa kan fungera.  
 

 
Figur 3.14 Illustration av ett solfångarsystem i en villa [36] 
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Poolsolfångare 
Genom att låta poolvattnet cirkulera genom svarta slangar som tål klorerat 
vatten, värms poolen upp och badsäsongen förlängs. Detta kallas direkt 
system och kan nå avsevärt högre verkningsgrader jämfört med andra 
solfångare tack vare en låg arbetstemperatur.  
 
Luftsolfångare 
Det finns flera fördelar med att använda luft som värmebärare i ett 
solfångarsystem. Risken för läckage försvinner, värmebäraren finns alltid 
på plats och det är oftast varm luft som behövs för uppvärmning i huset. 
Tyvärr är nackdelarna med luftsolfångare många, vilket gör att de inte är 
vanliga i Sverige. Luft är ett lätt medium med väldigt liten värmekapacitet 
vilket kräver stora flöden. Det går heller inte att lagra värmen utan den 
måste användas direkt [14].  
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4 SOLENERGIANLÄGGNINGEN 

4.1 Projekteringsskedet 
När Psykiatrins hus byggdes var energi och miljö en viktig aspekt för 
Landstinget. Eftersom byggnaden skulle göra av med stora mängder 
varmvatten fanns det en god anledning till att installera solfångare på 
taket. En utredning av plana solfångare visade hur produktionen av eget 
varmvatten skulle minska behovet av fjärrvärme. Utredningen visade även 
vilka besparingar Landstinget skulle kunna göra med en sådan 
investering.  
 
Därefter tog Landstingsservice, via Tema, senare kontakt med det svenska 
företaget Absolicon som tillverkade koncentrerande solfångare som 
producerar både el och värme. Landstinget gav Tema i uppdrag att utföra 
en utredning till där de jämförde den nya tekniken, Absolicon X10, med 
den tidigare utredningen av plana solfångare. Utredningen baserades på 
en anläggningsyta om 220 m2 och dess värden presenteras i tabell 4.1. 
 
Tabell 4.1 Utredning, utförd av Temagruppen, som jämför två typer av 

solenergisystem [37] 

 
 
Efter utredningen togs ett beslut att installera Absolicon X10 istället för 
vanliga solfångare. Landstinget ville ligga i framkant av utvecklingen 
inom solenergi och tyckte att detta verkade som ett bra alternativ.  
 
Enligt utredningen i tabell 4.1 förväntades anläggningen på Psykiatrins 
hus producera 82 500 kWh/år. Detta låg sedan till grund för kommande 

Plan solfångare Absolicon X10 PVT
Solfångararea 185m2 220 m2

Medeltemperatur 50°C 50 °C
Besparing fjärrvärme 93 000 kWh/år 66 440 kWh/år
Besparing elektricitet 0 kWh/år 16 060 kWh/år

Total besparing 93 000 kWh/år 82 500 kWh/år
Investeringskostnad 1 331 000 kr 1 911 580 kr
Återbetalningstid 22 år 30,2 år



SOLENERGI I SVENSKT KLIMAT 

 24 

förväntningar på anläggningen och kommande beräkningar angående 
energi för Psykiatrins hus.  
 
I tabell 4.2 ses Psykiatrins hus simulerade energianvändning utförd av ÅF 
och hur solenergianläggningens energiproduktion används för att sänka 
byggnadens specifika energianvändning.  
 
Tabell 4.2 Simulerad energianvändning Psykiatrins hus utförd av ÅF [38] 

 
 
Absolicon solar collector AB handlades upp som en underleverantör av 
Sallén elektriska i en delentreprenad för Psykiatrins hus. Absolicon fick i 
uppdrag att leverera 200 m2 moduler av Absolicon X10 och installera 
dessa. Under entreprenaden gick Absolicon i konkurs, men med hjälp av 
en konkursförvaltare tecknades ett serviceavtal mellan Landstingsservice 
och Absolicon. Därmed kunde installationen slutföras.  
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4.2 Projekterad el- och värmeproduktion enligt Absolicon 
Inför uppdraget tog Absolicon fram månadsvisa värden på förväntad 
energiproduktion av Absolicon X10 PVT på Psykiatrins hus i Uppsala. 
Dessa siffror är baserade på provningar som Statens tekniska 
forskningsinstitut har tagit fram vid provning av Absolicon X10 [39]. Figur 
4.1 visar hur energiproduktionen av Absolicon X10 PVT på Psykiatrins hus 
varierar beroende på systemets arbetstemperatur och månad.  
 

 
Figur 4.1 Teoretisk, månadsvis, energiproduktion av X10 PVT på 

Psykiatrins hus [40] 
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I kommande beräkningar används arbetstemperaturen 50 °C för att 
jämföra el- och energiproduktion. Enligt tabell 4.3 är fördelningen i april 
mellan el- och värmeproduktion, 20- respektive 80 %. Denna andel jämförs 
mot de uppmätta värden från Psykiatrins hus som redovisas i kapitel 6. 
Även den teoretiska årsproduktionen för Psykiatrins hus som är 314 
kWh/m2 jämförs i diskussionen mot en beräknad årsproduktion baserad 
på den verkliga verkningsgraden. 
 

Tabell 4.3 Teoretisk el- och värmeproduktion vid arbetstemperatur 50 °C [40] 

   

4.3 Absolicon X10 PVT  

4.3.1 Allmänt 
Det svenska företaget Absolicon tillverkar och säljer koncentrerande 
hybridsolfångare som producerar både el och värme i en och samma 
produkt, X10 PVT. Produkten riktar sig främst för större byggnader och 
kommersiella fastigheter som även sommartid har ett stort värmebehov ex. 
sjukhus, hotell, skolor, badhus och industrier. Absolicons X10 PVT 
kombinerar de två vanligaste teknikerna för att omvandla solenergi, 
solceller och solfångare.  
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Absolicon X10 PVT består av ett tråg i halvrörsform som reflekterar 
solstrålningen, vilket betyder att reflektorerna koncentrerar det 
inkommande ljuset till en ihålig receiver, se figur 4.2, av aluminiumprofil 
belagd med monokristallina solceller.  

 
Figur 4.2 Solcell och kylvattenkanal i X10 PVT [41] 

För att inte solcellerna ska överhettas kyls solcellerna ned med ett flytande 
kylmedium som kontinuerligt pumpas genom receivern. Kylmediet värms 
upp av solenergin och värmeväxlas med ett annat värmesystem och skapar 
sedan värme som kan användas till uppvärmning eller varmvatten i en 
byggnad. Solcellerna i sin tur, omvandlar solenergin till el som kan 
användas i byggnaden eller matas ut i elnätet. Fördelningen mellan el-och 
värmeproduktion i Absolicon X10 PVT är cirka 20 % el och 80 % värme, 
vilket förklarar varför den passar bäst i fastigheter med stort 
varmvattenbehov [42]. Använda tekniker presenteras i figur 4.3. 

 
Figur 4.3 De tekniker Absolicon X10 PVT använder sig av [41] 
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4.3.2 Koncentrering av solljus 
Som tidigare nämnts består solljuset i Sverige till stor del av diffus 
solstrålning samt att koncentrerande solenergisystem inte kan ta till vara 
på den diffusa solstrålningen utan behöver direkt solstrålning. För att X10 
PVT ska producera el och värme krävs att solljuset som koncentreras, 
fokuseras exakt på receivern, annars resulterar det i en minimal el- och 
värmeproduktion. Problemet med diffus solstrålning är att den strålar in 
med olika infallsvinklar, beroende på vart, när och hur ljuset har brutits. 
Därmed är det svårt att fokusera den diffusa solstrålningen till receivern 
vilket gör att koncentrerande solenergisystem är bäst lämpade på platser 
med stor andel direkt solstrålning. För att kunna fokusera den direkta 
solstrålningen till receivern är Absolicon X10 PVT utrustad med ett 
solföljningssystem som är konstruerat så att tråget följer solhöjden, baserat 
på datum, tid och dess koordinater. Solföljningssystemet har ett inbyggt 
överhettningsskydd, som vid överhettning vinklar tråget till ett säkert läge, 
se figur 4.4, om den överstiger 85°C. I det läget produceras ingen el eller 
värme.  

 
Figur 4.4 Solljuset missar receivern då överhettningsskyddet är aktiverat [43] 

En modul av X10 PVT tillverkas i sektioner om två meter och monteras 
sedan ihop till önskad längd. På psykiatrins hus finns både tråg av fem 
respektive tre ihopsatta sektioner och blir tio respektive sex meter långa. 
Dessa moduler seriekopplas och kan skapa en anläggning som är anpassad 
efter kundens behov. Det är viktigt att inte anläggningen blir 
överdimensionerad då det alltid måste finnas ett behov för den värme som 
produceras av solfångaren. Annars blir systemet överhettat och kan då inte 
utnyttja solstrålningen för varken el- eller värmebehov. 
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5 MÄTSTUDIE 

5.1 Energiproduktion 
För att kunna kartlägga solenergianläggningens energiproduktion utfördes 
en mätstudie av anläggningens el- och energiproduktion under april 
månad. Den genomfördes genom att dagligen läsa av el- och 
energimätaren på plats i Psykiatrins hus för att kunna följa och 
dokumentera den dagliga produktionen. Avläsning gjordes tidig 
förmiddag, en gång per dag. Mellan den 25 april 15.30 och 27 april 10.40 
stod anläggningen i säkert läge och producerade ingen energi alls. Detta 
som en extra säkerhetsåtgärd på grund av att anläggningen överhettats. 
Mätdata presenteras i tabell 5.1. 
 
Tabell 5.1 Daglig energiproduktion av el och värme 

 

Datum Klockslag

Tid0från0
föregående0

mätpunkt0[h]
Producerad0el0

[kWh]
Producerad0

värme0[kWh]
31-mar 09.30 0,0 0,0 0
01-apr 08.30 23,0 22,7 240
02-apr 11.00 26,5 4,7 40
05-apr 10.00 71,0 35,6 370
06-apr 10.30 24,5 8,0 70
07-apr 09.00 22,5 16,5 140
08-apr 08.30 23,5 34,3 370
09-apr 09.20 24,8 6,7 50
10-apr 08.40 23,3 27,9 270
11-apr 10.50 26,2 30,5 290
12-apr 08.50 22,0 10,6 100
13-apr 08.10 23,3 2,1 10
14-apr 08.10 24,0 36,3 350
15-apr 08.10 24,0 38,0 370
16-apr 08.30 24,3 27,9 260
17-apr 07.50 23,3 18,3 210
18-apr 10.00 26,2 11,8 110
19-apr 10.30 24,5 19,3 230
20-apr 08.30 22,0 21,0 200
21-apr 08.10 23,7 27,4 260
22-apr 10.00 25,8 58,0 570
23-apr 10.30 24,5 27,9 280
24-apr 15.30 29,0 40,4 430
25-apr 10.30 19,0 0,0 0
26-apr 10.30 24,0 0,0 0
27-apr 10.40 24,2 0,0 10
28-apr 09.00 22,3 24,3 290
29-apr 10.00 25,0 38,8 410
30-apr 08.30 22,5 1,6 30
Totalt 719,0 590,4 5960
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5.2 Toppeffekt 
För att hitta eventuella problem med solenergianläggningen och 
solfångarna Absolicon X10 PVT är det bästa sättet att mäta anläggningens 
toppeffekt under en solig dag [39]. Absolicon X10 PVT har en toppeffekt 
för värme på 500 W/m2 och 100 W/m2 för elproduktion [39]. För 
Psykiatrins hus blir detta 100 kW för värme och 20 kW för elproduktion. 
Dessa värden gäller endast solfångarnas installation på taket och innefattar 
inte förluster i t.ex. rördragningar och kablage ned till undercentral och 
elskåp. Denna typ av mätstudie utfördes under två soliga dagar när solen 
stod som högst på dagen. Mätning utfördes endast på den momentana 
värmeeffekten, vilket gjordes var tionde minut genom att avläsa 
energimätaren i undercentralen. Värden presenteras i tabell 5.2 
 
Tabell 5.2 Momentan värmeeffekt 

 

5.3 Klimatdata 
För att kunna avgöra om den producerade energin under april månad var 
rimlig jämfördes den med direkt solstrålning i Uppsala under samma 
period. Hans Bergström på Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala 
universitet har tillhandahållit klimatdata för solstrålning under perioden 

Klockslag
21 april 

[kW]
27 april  

[kW]
11.20 82,5 88,5
11.30 38,0 88,9
11.40 62,2 92,0
11.50 77,6 93,1
12.00 71,7 95,0
12.10 88,9 94,5
12.20 88,0 18,9
12.30 60,0 37,7
12.40 66,1 19,8
12.50 76,0 24,4
13.00 79,4 5,7
13.10 76,8 14,8
13.20 60,5 5,3

Momentan(värmeeffekt
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2012-01-01 till 2015-05-02. Mätstationen är belägen i Marsta, 7 km norr om 
Uppsala. Den direkta solstrålningens effekt mättes momentant var tionde 
minut i enheten W/m2. För att omvandla det till instrålad energi på 
solenergianläggningen beräknades ett medelvärde av instrålad effekt fram 
för de tidsperioder som låg mellan två mättillfällen, se tabell 5.3. Genom 
att multiplicera medelvärdet med tidsskillnaden mellan de två 
tidpunkterna togs värden fram på instrålad energi på anläggningen, se 
tabell 5.3. För att kunna ta fram verkningsgraden för anläggningen 
jämfördes den direkta solstrålningen med den producerade energin.  
 
Tabell 5.3 Direkt solstrålning på solenergianläggningen 

 

Datum Klockslag

Tid0från0
föregående0

mätpunkt0[h]

Medelvärde0direkt0
solstrålning0

[W/m2]

Direkt0solstrålning0
på0anläggning0

[kWh]
31-mar 09.30 0,0 0,0 0,0
01-apr 08.30 23,0 183,7 845,1
02-apr 11.00 26,5 37,1 196,4
05-apr 10.00 71,0 118,6 1683,8
06-apr 10.30 24,5 72,3 354,3
07-apr 09.00 22,5 111,9 503,5
08-apr 08.30 23,5 205,9 967,9
09-apr 09.20 24,8 85,6 425,1
10-apr 08.40 23,3 233,8 1091,0
11-apr 10.50 26,2 182,4 954,7
12-apr 08.50 22,0 128,2 564,2
13-apr 08.10 23,3 92,5 431,5
14-apr 08.10 24,0 268,8 1290,0
15-apr 08.10 24,0 187,3 899,2
16-apr 08.30 24,3 193,1 939,6
17-apr 07.50 23,3 112,4 524,5
18-apr 10.00 26,2 146,9 769,0
19-apr 10.30 24,5 86,3 422,8
20-apr 08.30 22,0 332,8 1464,4
21-apr 08.10 23,7 329,1 1557,9
22-apr 10.00 25,8 390,6 2017,8
23-apr 10.30 24,5 339,8 1665,1
24-apr 15.30 29,0 355,1 2059,5
25-apr 10.30 19,0 9,1 34,7
26-apr 10.30 24,0 92,7 445,0
27-apr 10.40 24,2 468,2 2263,5
28-apr 09.00 22,3 347,6 1552,5
29-apr 10.00 25,0 254,7 1273,6
30-apr 08.30 22,5 126,5 569,4
Totalt 27766,0
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Tabell 5.4 visar den direkta solstrålningens effekt mot anläggningen för att 
kunna jämföra klimatdata mot den momentana effekt anläggningen 
uppvisar.  
  
Tabell 5.4 Direkt solstrålning för studie av toppeffekt 

 
  

Klockslag 21+apr 27+apr
10.20 180,02 180,28
10.30 179,78 181,5
10.40 153,34 112,92
10.50 182,24 150,06
11.00 182,5 16,62
11.10 181,76 95,64
11.20 151,14 186,92
11.30 171,82 187,18
11.40 127,2 187,66
11.50 138,12 187,66
12.00 135,78 186,68
12.10 180,76 185,94
12.20 182,98 186,18
12.30 182,5 167,18
12.40 183,24 183,98
12.50 182,74 185,46
13.00 182 186,92
13.10 181,5 185,46
13.20 180,02 184,46
13.30 179,04 103,62
13.40 179,04 136,12
13.50 178,06 127,1
14.00 177,32 141,6
14.10 176,08 93,2
14.20 174,6 108,44
14.30 173,12 81,78

Direkt3solstrålning3på3anläggning3[kW]
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5.4 Medelvärde, direkt solstrålning 
Direkt solstrålning på Psykiatrins hus mellan åren 2000-2014 har hämtats 
från SMHIs modell för solstrålning, kallad STRÅNG [44]. Modellsystemet 
utför beräkningar av bl.a. direkt solstrålning, i ett rutnät över nordvästra 
Europa med data som är inhämtat från elva mätstationer utplacerade i 
Sverige. Beräkningarna är baserade på kännedom om molnens, 
vattenångans och ozonets geografiska fördelningar. På det sättet får de 
information om strålningen mellan dessa mätstationer. Dessa värden kan 
ses i talbell 5.4. Värdena användes sedan för att beräkna en möjlig 
årsproduktion med hjälp av tidigare framtagna verkningsgrader.  
 
Tabell 5.5 Direkt solstrålning på Psykiatrins hus 2000-2014 

 
 
  

År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Medel

Direkt+solstrålning+på+anläggningen
April+[MWh]

24,9
19,0
31,0
28,6
34,1
35,6
21,5
34,0
27,1
33,9
19,5
29,1
19,3
29,0
32,3
27,9

Direkt+solstrålning+på+anläggningen
Helår+[MWh]

240,9
221,3
267,0
239,8
222,5
237,9
247,2
220,5
220,7
214,2
186,4
205,7
183,0
244,4
203,4
223,7

Direkt+solstrålning+på+anläggningen
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6 RESULTAT 

6.1 Energiproduktion 
I april månad producerade anläggningen sammanlagt 6550 kWh el- och 
värmeenergi vilket i figur 6.1 jämförs med de 6800 kWh som kan förväntas 
utifrån Absolicons projekterade värden för samma månad, enligt tabell 4.3. 
 

 
Figur 6.1 Jämförelse av Absolicons projekterade energiproduktion och den 

faktiska energiproduktionen i april 2015 

  

5440$
5960$

1360$ 590$

0"

1000"

2000"

3000"

4000"

5000"

6000"

7000"

Projekterat$ April$2015$

En
er
gi
pr
od

uk
;o

n$
ap

ril
$[k

W
h]
$

El$

Värme$



SOLENERGI I SVENSKT KLIMAT 

 36 

6.2 Verkningsgrad 
Anläggningens verkningsgrad, för både el och värmeenergi i förhållande 
till direkt instrålad solenergi, är för april 26 %. Verkningsgradens dagliga 
variation illustreras i figur 6.2. 
 

 
Figur 6.2 Daglig variation av anläggningens verkningsgrad för el och värme 

6.3 Andel el och värme 
Figur 6.3 visar andelen producerad elenergi i förhållande till producerad 
värmeenergi för Absolicon X10 PVT i april 2015 och hur det varierar mot 
projekterade värden. 
 

 
Figur 6.3 Andel producerad el och värme 
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6.4 Toppeffekt 
Den 21 april uppmättes toppeffekten 88,9 kW. Figur 6.4 visar hur 
anläggningens värmeeffekt varierade under två soliga timmar den 21 april 

 
Figur 6.4 Effektstudie 21 april, solen lyser klart, lätt molnighet 

Vid en likadan studie som utfördes den 27 april uppmättes toppeffekten 95 
kW. Hur effekten varierade visas i figur 6.5. Vädret mellan 11.20 och 12.10 
var strålande sol, som sedan följdes av molnighet. 
 

 
Figur 6.5 Effektstudie 27 april, solen går i moln strax efter 12.10 
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7 DISKUSSION 

7.1 Mätstudie 

7.1.1 Energiproduktion 
Resultatet av den totala energiproduktionen under april månad uppnådde 
nästan, den av Absolicon, projekterade energiproduktion för samma 
period. Förtydligas ska att Temas utredning av förväntad 
energiproduktion inte jämförts mot den utförda mätstudien, eftersom den 
utredningen endast beaktar anläggningens årsproduktion. 
 
Den direkta solstrålningen var något lägre än medelstrålningen för april de 
senaste 15 åren. Lägg där till att anläggningen stod stilla under två hela 
dagar, varav en av dessa dagar var den soligaste dagen under hela april. 
Utifrån dessa aspekter finns anledning att tro att anläggningen till och med 
skulle haft möjlighet att producera mer än vad som förväntats.  
 
I detta arbete har den förväntade energiproduktionen utgått från att 
anläggningens arbetstemperatur är 50 °C. Huruvida arbetstemperaturen är 
50°C eller inte har inte bekräftats under detta arbete vilket är en osäkerhet 
att ta i beaktning. Men med tanke på att Absolicon inte presenterat en lägre 
arbetstemperatur än 50°C för Psykiatrins hus bör man inte heller förvänta 
sig en högre energiproduktion i och med det faktum att 
energiproduktionen minskar med ökad arbetstemperatur. 

7.1.2 Andel el och värme 
Elproduktionen förväntades stå för 20 % av energiproduktionen. Vid 
mätning konstaterades att andelen elektricitet som producerades endast 
uppgick till 9 % av den totala energiproduktionen vilket är mindre än 
hälften mot vad det borde varit. Tidigare i rapporten har det tagits upp hur 
stor påverkan det direkta solljuset har för koncentrerande 
solenergianläggningar. Äldre versioner av Absolicon X10 PVT använde 
glas som material för att skydda receiver och reflektor mot väder och vind. 
De moduler som är installerade på Psykiatrins hus har plast som 
skyddsmaterial och under de okulära kontrollerna har det konstaterats att 
denna plast är smutsig, har en ruggad yta och att plasten släppt från 
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kanterna på flera ställen. När plasten är smutsig och ruggad finns en risk 
att en del av det infallande ljuset bryts och missar solcellerna på receivern. 
Dock kan ljus som träffar receivern, även om det träffar utanför solcellerna, 
fortfarande bidra till en ökad värmeproduktion. Detta kan vara en av 
förklaringarna till den låga elproduktionen samtidigt som 
värmeproduktionen är högre än förväntat. 

7.1.3 Verkningsgrad 
Verkningsgraden för värmeproduktion i april var ungefär 24 %, vilket är 
förhållandevis lågt jämfört med plana solfångare. Verkningsgraden för 
elproduktion i april var drygt 2 % vilket jämfört med verkningsgrader hos 
vanliga monokristallina solcellspaneler, som är 12–18 % [17], kan klassas 
som väldigt dåligt.  
 
Solceller som utsätts för ojämn belysning har visat på en lägre 
verkningsgrad än solceller där ljuset sprids över hela arean [32]. Absolicon 
X10 PVTs reflektor, se figur 4.4, reflekterar ljuset till en receiver med 
solceller. Det finns en risk att det infallande ljuset reflekteras till en linje på 
solcellerna och inte sprids ut på hela dess area. Om så är fallet kan det leda 
till en lägre verkningsgrad på grund av att allt inkommande ljus inte 
utnyttjas.  

7.1.4 Toppeffekt 
Vid mätning av toppeffekt den 21 och 27 april uppmättes toppeffekten 95 
kW. Anläggningens förväntade toppeffekt för värme är 100 kW [39], vilket 
visar att systemet är fullt fungerande en solig dag. 
 
För vidare analys jämförs den uppmätta värmeeffekten med den direkta 
solstrålningen för att se hur de inverkar på varandra. Med tanke på att 
klimatdata är hämtat från Marsta, 7 km norr om Uppsala kan man inte 
exakt säga att den direkta solstrålningen för ett visst klockslag är 
representativ mot den effekt som anläggningen uppvisar vid samma tid. 
Vid analys av mätdata från anläggningens värmeeffekt och klimatdata kan 
man tydligt se ett samband att väderomslaget som skedde i Uppsala 12.10, 
skedde i Marsta 13.20. Analysen innebär stora osäkerheter eftersom man 
med säkerhet inte kan säga att vädret bara är förskjutet i tid och inte är 
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annorlunda på något annat sätt. Förhållandet mellan direkt solstrålning 
och värmeeffekten visar dock tydliga samband vilket medfört att 
jämförandet känns rimligt.  
 
Figur 7.1 visar hur värmeeffekten beror av direkt solstrålning. Innan 12.10 
uppmäts värmeeffekter kring 90-95 kW och en relativt stabil 
verkningsgrad kring 50 %. När molnigheten ökar, uppmäts värmeeffekter 
kring 15-20 kW och en avsevärt lägre verkningsgrad runt 15 %.  
 

 
Figur 7.1 Effektstudie 27 april, solen går i moln strax efter 12.10 

Vid molniga förhållanden minskar produktionen och verkningsgraden 
kraftigt vilket har att göra med att den diffusa strålningen inte kan 
koncentreras. Att Sverige till stor del har diffus solstrålning gör att 
anläggningens energiproduktion och verkningsgrad försämras.  
 

7.1.5 Överhettning 
Att solenergianläggningen överhettades i april månad är inget som 
nödvändigtvis behöver vara ett problem. Däremot känns det som en 
varningsflagga inför vad som komma ska; sommaren. För att undvika 
överhettning bör man därför säkerställa att all värme som produceras tas 
om hand och används i huset.  
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7.2 Solstrålning  
Solstrålningen i april månad kan skilja sig åt väldigt mycket från år till år 
som man kan se i tabell 5.4. April 2015 var en högst normal månad sett till 
solstrålning och utgjorde en bra grund till detta arbete. Vid år med mer 
solstrålning än normalt kommer solenergianläggningen därför kunna 
producera mer el och värme.  

7.3 Årsproduktion 
Att uppskatta en årsproduktion utifrån en månads mätningar innebär en 
hel del osäkerheter. För att få någon sorts uppfattning utfördes en enklare 
uppskattning genom att multiplicera verkningsgraden för 
solenergianläggningen med medelvärdet för den direkta solstrålningen i 
Uppsala mellan 2000 och 2014. Den uppskattade årsproduktionen 
jämfördes sedan med de tidigare förväntade värdena på 
energiproduktionen och visas i figur 7.2. 
 

 
Figur 7.2 Förväntad och uppskattad årsproduktion  

I figur 7.2 ser man tydligt att årsproduktionen är betydligt lägre än vad 
Landstingsservice hade förväntat sig utifrån den utredning som Tema 
utförde under projekteringsskedet [42]. Den utredningen gjordes på 220 m2 
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solfångaryta och är i figur 7.2 även korrigerad till en yta som stämmer 
överens med den befintliga anläggningens storlek på 200m2. Absolicons 
egna beräkningar visar en årsproduktion som är ungefär 8 % högre än den 
årsproduktion som baseras på mätstudien från april 2015. Utifrån analysen 
av toppeffektstudien finns dock anledning att tro att anläggningens 
verkningsgrad under sommarhalvåret kan komma att vara högre än den 
verkningsgrad som uppmätts under april 2015. Att anläggningen skulle 
kunna producera mer energi än vad Absolicon tidigare beräknat är därför 
ingen omöjlighet.  

7.4 Osäkerheter 
De klimatdata som använts för att beräkna solenergianläggningens 
verkningsgrad är uppmätta i Marsta, vilket ligger 7 km norr om Uppsala. 
Avståndet mellan mätstationen och Psykiatrins hus gör att det inte går att 
jämföra klimatdata med energiproduktionen timvis utan att stora 
osäkerheter måste beaktas. Detta eftersom molnens placering kan skilja sig 
mellan dessa platser. Däremot borde inte den dagliga instrålade solenergin 
skilja sig markant för Marsta respektive Uppsala vilket gör att den 
beräknade verkningsgraden är rimlig. 
 
När medelvärdet på den direkta solstrålningen för anläggningen togs fram 
användes SMHIs modell för solstrålning, STRÅNG. Modellen använder 
som tidigare nämnt, flera parametrar för att beräkna en trolig solstrålning 
på en viss plats. När den teoretiska årsproduktionen för 
solenergianläggningen på Psykiatrins hus beräknades, baserades det på 
medelvärdet för solstrålningen de senaste 15 åren från STRÅNG. En 
osäkerhet med dessa beräkningar är att dess värden inte är uppmätta, de 
är framräknade. Den osäkerheten minimerades dock genom att ta 
medelvärdet för de senaste 15 åren. Medelvärdet för april månad stämde 
bra överens med de uppmätta värden från Marsta, vilket gav en bra 
uppfattning om att årsmedelvärdet också verkar stämma.  
 
Den verkningsgrad som användes för att beräkna en teoretisk 
årsproduktion för solenergianläggningen på Psykiatrins hus baserades på 
mätningar gjorda i april. Det går inte att säga exakt hur verkningsgraden 
kommer att variera över året, men från mätningen av värmeeffekt kan vi 
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se att verkningsgraden är högre vid soliga förhållanden än vid moln. 
Därmed borde verkningsgraden öka under sommarmånaderna för att 
sedan minska under hösten, och över ett helt år vara ungefär som den 
verkningsgrad vi kom fram till, kanske till och med högre än 26 %.  

7.5 Organisation 
För att försöka förstå bakgrunden till att problemet med bristande 
uppföljning av solenergianläggningen uppkom från första början, följer 
här en diskussion om organisationens betydelse i frågan. Psykiatrins hus 
var ett enormt projekt med många inblandade. Brister i överlämnandet av 
dokument mellan Tema och Landstingsservice har uppmärksammats. Det 
tycks heller inte finnas någon som är huvudansvarig för 
solenergianläggningens funktion och uppföljning. 

7.6 Förväntningar 
Detta arbete har även handlat om att jämföra anläggningens funktion med 
vad som kan vara förväntat. Det är skillnader i beräknad energiproduktion 
mellan de utredningar som Tema och Absolicon utfört. Innan detta arbete 
startade var det ganska tydligt att Landstingsservice förväntningar på 
denna solenergianläggning grundade sig på Temas utredning på en 
anläggning av storleken 220m2, där den totala årsproduktionen skulle vara 
82,5 MWh. Denna förväntning har visat sig vara felaktig i och med att 
anläggningen som upphandlades endast var 200m2, vilket visar på en brist 
någonstans i informationsflödet. Trots att beräknad årsproduktion av 
Tema korrigerats proportionellt mot anläggningsytan till 75,0 MWh/år är 
den korrigerade energiproduktionen fortfarande inte i enlighet med 
tillverkarens beräknade årsproduktion på 62,8 MWh. Att förväntningarna 
ska vara högre än vad leverantören själv anger saknar grund. Därför är det 
inte mer än rimligt att den förväntade årsproduktionen borde vara 62,8 
MWh/år.  
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8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  
Denna rapports slutsats är att den energi som solenergianläggningen på 
Psykiatrins hus producerat i april månad är rimlig, trots att 
Landstingsservice hade högre förväntningar innan detta arbete påbörjades. 
Däremot bör anläggningens lämplighet i Sverige ändå ifrågasättas.  
 
Det har konstaterats att anläggningen är beroende av direkt solstrålning 
för att fungera på ett bra sätt och passar därför bättre i länder runt 
medelhavet med mer direkt solstrålning, se figur 3.3. På grund av den låga 
andelen direkt solstrålning i Sverige uppnår inte Absolicon X10 PVT sin 
fulla potential på Psykiatrins hus. Med andra ord är det inte produkten det 
är fel på, det är platsen.  
 
Den låga verkningsgraden för elproduktionen hos Absolicon X10 PVT gör 
att solcellerna på X10 PVT knappt fyller någon funktion. Därför är 
rekommendationen till tillverkaren av Absolicon X10 PVT att utesluta 
elproduktionen av Absolicon X10 PVT och satsa fullt ut på 
värmeproduktion.   
 
För att öka förståelsen för solenergianläggningens energiproduktion och 
funktionalitet borde Landstingsservice samla in dess el- och 
energiproduktion i sitt interna datasystem så att uppföljning kan utföras. 
Tills detta är åtgärdat rekommenderas Landstingsservice att manuellt läsa 
av både el- och energimätaren vid varje månadsskifte. En utredning 
huruvida fastigheten tar hand om all producerad energi bör också 
genomföras, detta för att fastslå att överhettning inte beror på ett för litet 
värmeuttag. Det borde även tillsättas någon med ett helhetsansvar över 
dels denna anläggning och kommande anläggningar som planeras för 
framtiden. 
 
Sett till den positiva prisutvecklingen för solceller i Sverige och med 
hänsyn till Landstingets miljöprogram med målet att använda minst två 
procent egenproducerad el rekommenderas Landstingsservice att i 
framtiden satsa på solceller. Det finns goda möjligheter att installera 



SOLENERGI I SVENSKT KLIMAT 

 46 

solceller på Landstingets tak och fasader och i de fastigheterna med stort 
värmebehov kan man alternativt installera plana solfångare.  
 
Det allra viktigaste inför framtida upphandlingar är att man verkligen 
bestämmer vad man vill ha, elektricitet eller värme, och att man i 
upphandlingen ställer krav på installationens effekt eller en årlig 
energiproduktion. En annan aspekt är att det i ett tidigt skede ska stå klart 
om målet med den framtida installationen ska vara minskad 
miljöpåverkan, ekonomiska fördelar eller stöd för forskning. Detta för att 
undvika att snedvridna förväntningar uppstår. I detta enskilda fall valdes 
en ny teknik för att bidra till utvecklingen av solenergi. Landstinget har ett 
samhällsansvar och gör rätt i att testa nya produkter, men förväntningarna 
måste då också anpassas därefter. 
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9 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 
Detta arbete är begränsat till en koncentrerande solenergianläggning på 
Psykiatrins hus. Utifrån detta arbete kommer här lite förslag på fortsatta 
studier: 
 

• Som fortsättning på detta arbete undersöka hur denna typ av 
anläggning fungerar över årets alla månader i ett svenskt klimat 

• Undersöka om det finns möjlighet och lönsamhet för en 
fastighetsägare att outsourca drift av sina solenergianläggningar 

o Skulle det kunna skapa tillväxt av solenergianläggningar? 
• Att genom en LCC- och LCA-analys utreda vilken typ av solenergi 

som lämpar sig bäst för fastigheter med ett stort energibehov 
• Att undersöka hur man i stora projekt kan säkerställa att 

dokumentöverlämning efter avslutat projekt sker på bästa sätt 
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