Med takintegrerade solceller blir
Solvillorna Sveriges klimatsmartaste villor!

Solvillor är en utveckling av seniorvillor. Ett bekvämt och ekonomiskt
boende för alla åldrar, se www.solvillor.se

Franzén Energiteknik,
Hugo Franzén
• Oberoende energikonsult med
solenergi som specialområde
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Solcellssystem för villor
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Principskiss: I solcellerna (1) omvandlas solen ljus till likspänning. I växelriktaren (2) omvandlas
likspänning till växelspänning. Växelriktaren är kopplad till husets elcentral (3) som fördelar ut
elen till husets elapparater (4). Om det finns överskott av solel går den automatiskt ut på nätet
via husets elmätare (5). Elmätaren registrerar köpt och såld el.

Hållbart energisystem
Andra problem är förknippade med:

Bild. Christer Bergerland, Fortum, BIPV, Glava 25 April 2013
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Byggnadsadderade och byggnadsintegrerade
Byggnadsadderade solceller
• Monteras på befintligt tak
• Monteringssystem för alla tak
• Oftast kristalina solceller
med verkningsgrad ~ 20%
Byggnadsintegrerade solceller
• Utgör taktäckningsmaterial
• En eller tvåstegstätning
• Ofta tunnfilm, med lägre
verkningsgrad, men kristalina
ökar…

Vad styr dimensionering av takmonterade
villasystem
Ekonomi
• Investeringsstöd 30%
• Ersätter köpt el
• Säljer elöverskott
• Skatteåterbäring
• Nätnytta
• Elcertifikat,
ursprungsgaranti

Brytpunkter
• Mikroproducent < 63 A /43,5 kW
solelsproduktion ≤ elförbrukning
på årsbasis
• Mikroproducent enligt
skattemyndigheten
< 100 A /69 kW
• Moms > 30 000 kr
• Skatt > 40 000 kr
Säkring och takyta begränsar

Solcellsanläggning till Solvillorna
Vill installera solceller för
ekonomi och klimat
• Beräknad elförbrukning
cirka 8 000 kWh/år, 16 A

Alternativ 1
• Mikroproducent, solel ≤ egen
elförbrukning på årsbasis
• Lägg på tegeltak
• Installera en solcellsanläggning
på cirka 5- 8 kW som
producerar ≤ 8 000 kWh/år,
mindre än den egna
elförbrukningen på årsbasis

Solcellsanläggning till Solvillorna
Alternativ 2
• Mikroproducent, solel ≤ egen
elförbrukning på årsbasis
• Byggnadsintegrerade
solceller av typ tunnfilm
• Elproduktion cirka
10 000 kWh/år
• Behöver ta höjd för och
öka elförbrukningen! ????

Alternativ 3
• Byggnadsintegrerade
monokristalina solcellsmoduler
• Höj säkring till 25 A, Solceller
33 kW, (begränsad toppeffekt)
• Elproduktion cirka 25 000
kWh/år vilket ger ett överskott
på 17 000 kWh/år som kommer
någon annan till del
Detta alternativ väljs efter dialog
med lokal nätägare!

Solvillornas takintegrerade solceller

Underkonstruktion:
• Underlagspapp
• System Easy Roof, rationell
montering med hjälp av mallar
• Fungerar som 2-stegstätning

Kort fakta
• Solceller 33 kW, (30-40 år)
• 25 A säkring
• Cirka 25 000 kWh solel per år
• Energiberäkning för alla villor

Kostnadseffektiv och klimatsmart
dimensionering!
Solceller i söder ca 900 kWh/kW

1. Med en större
solcellsanläggning sjunker
marginalkostnaden (priser per
kW), i vårt fall mer än 1/3
2. Med takintegrerade solceller
undviker vi kostnaden för ett
vanligt taktäckningsmaterial
• Ger låga driftskostnader
• Villorna blir ”plusenergihus”
som levererar mer energi än
Solceller i norr cirka 600 kWh/kW, huset förbrukar, vilket är
tappar cirka 1/3 jämfört i söder
klimatsmart!

Mera information om solvillor
Solvillor en utveckling av
seniorvillor
Ett bekvämt och ekonomiskt
boende för alla åldrar
Närmare 200 villor sålda
Solceller som ett sätt att minska
driftskostnader
Runt 100 stycken i pipeline…
www.solvillor.se

• Eurocontact Comfort Home AB
• Totalentreprenör, Ekobygg AB
• Solcellsanläggning och övrig el,
Söne El Energi & Teknik AB
• Easy Roof montagesystem,
Co2Pro AB Sverige
• Solcellskonsult, Franzén
Energiteknik AB

Tack för denna gång!
Hugo Franzén

Avslutande fråga…
Om vi släpper på kravet: får inte producera mer solel än den
egna förbrukningen på årsbasis, Vad får det för konsekvenser?
Negativa konsekvenser
• ?
Positiva konsekvenser
• De med stora och lämpliga tak men liten elförbrukning får
möjlighet att bygga större och mer kostnadseffektiva
solcellsanläggningar som samtidigt ger ökad klimatnytta
• De med solceller får då en möjlighet/motiv att
energieffektivisera och sänka sin elförbrukning
• Slipper vara hänvisad till lokal nätägares regler
• ?

