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Syftet med guiden är att öka medvetenheten om nätanslutna
solkraftverk. Informationen uppdateras ständigt. Ge gärna
feedback till info@roaming.fi. Senast uppdaterad 6.4.2020

Hur funkar det med solenergin?
Solpanelen tar emot solljus och producerar likström.
I växelriktaren konverteras likström till växelström som du
sedan använder i hemmets elnät.
Om förbrukningen är högre än solkraftverkets produktion, tas
extra el från elnätet och du betalar endast för den delen.
Om elproduktionen är högre än förbrukningen, säljs överlopps
energin till elbolaget.
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Solcellsystem
Ett nätanslutet solcellsystem är känt som ett solkraftverk. Allt
du behöver är en solpanel, monteringsställning, en växelriktare,
en AC-säkerhetsbrytare, lite solarkabel och lite
installationskabel.
Solkraftverket har en återbetalningstid på mindre än 10 år och
den producerade energin är förnybar.
Solcellsystemernas pris
Jämförelse av priser är enkelt och lönsamt. Ett bra ställe att leta
efter information är till exempel aurinkosahkoakotiin.fi, som är
ett statligt ägt företag som heter Motivan.

4

Utformning av solkraftverk
I utformningsfasen väljs solpanelernas och växelriktarens kraft
och plats.

Placering av solpanelerna
Placering av solpanelerna påverkas av vädersträck, takets
lutning, typ av tak och takmaterial. Om taket lutar mot öst och
väst skall man tänka på montering åt båda håll, då får man
jämnare produktion från morgon till kväll. Solpanelernas
montering mot söder är det vanligaste och säkraste sättet att få
den bästa nyttan av din solkraftverk. Man bör också beakta
skuggorna, om några träd skall fällas. Takets övre del är det
bästa stället för montering av paneler.
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Solpanelernas mängd
Effekten på nätanslutna solpaneler varierar vanligtvis mellan
285-340W.

Placering av växelriktaren
Största delen av växelriktare, alltså inverter, kan monteras både
inomhus och utomhus. Ett bra läge är nära elcentralet, till
exempel vägget i ett lager eller garage. Inverterfläktar har ofta
lite ljud vid full effekt, vilket är något att tänka på.

Växelriktarens effekt
De minsta modellerna av trefasväxelriktare är vanligtvis 3 kW
och de största modellerna upp till 27 kW. De vanligaste
storleken för konsumentkunder är 3 kW och 5 kW. Kraften hos
en inverter betyder hur mycket den kan maximalt leverera till
nätverket. Solpaneler och växelriktare behöver inte ha samma
effekt. Till exempel 10x285W paneler och en 5kW inverter gör
att du kan installera ytterligare paneler senare utan att byta
inverter. Ofta kan fler paneler också installeras jämfört med
inverterns toppeffekt. Exempelvis har Fronius Symo 3.0-M max
peak paneleffekt 6kW eller 21x285W, även om invertern bara
levererar 3kW ström till nätverket. I detta fall erhålls fördelen
från tidigare toppeffekt (se sid 10).
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Tillstånd
Installation av solpaneler
Installation av solpaneler kräver vanligtvis inga tillstånd eller
anmälan. Mer exakt information fås från Er kommunal
byggnadsövervakning.

Elarbeten
Elarbeten, alltså växelriktarens anslutning till elnätet (AC 230 V)
och till solpanelerna (DC 150 - 1000 V), får endast utföras av ett
företag med rätt till elektriska installationer. Du kan kontrollera
företagets behörigheter på Tukes hemsida (www.tukes.fi).

Anslutning till elnätet
Informationsblankett om småskalig elproduktion måste skickas
till ditt elnätsbolag. Du bör kontakta företaget som levererade
solkraftverket för att fylla i det allmänna
informationsblankettet.

Roaming Oy

Avkastning och återbetalningstid
Elpris
Priset på el består av priset av energi (6,47 cent / kWh),
överföringsavgift (4,77 cent / kWh) och skatt (2,79 cent / kWh).
Det genomsnittliga priset i Finland är totalt 14,22 cent / kWh
(Energimyndigheten, 2019). Elpriserna har stigit och kommer
antagligen att fortsätta stiga.

När man säljer el, får man börspriset för energi minus den
provision som debiteras av elbolaget.

Återbetalningstid under 10 år
6 kW solkraftverk kostar ca. 5600€ och installation ca. 2000€
(2019). Om all producerad el används själv och marknadspriset
är 14,22 cent / kWh, kommer 6 kW-systemet att spara 767 € på
elräkningen per år, vilket innebär att återbetalningstiden är
mindre än 10 år. Solpanelsystemet höjer också husets värde
och ökar intresset vid försäljningen, vilket vanligtvis förbises när
lönsamhetet räknas.
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Avkastning
Solpanelernas avkastning fås från reducerade elräkningar. Det
finns inget överföringspris eller skatt på självproducerad el, dvs
lönsamheten är baserad på eget bruk. Att sälja el ger inte ens
halva priset, så korrekt dimensionering av solcellsystemet är
viktigt för att minimera återbetalningstiden. Ett 3kW solkraftverk producerar cirka 2700 kWh el per år.

Elproductionens fördelning under året

6 kW Solkraftverk. Totalt 5,31 MWh, alltså 5 310 kWh.
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Panelernas max effekt högre än växelriktarens

Ifall man har dimensionerat systemet med just passligt stor
växelriktare, och några extra paneler, når man växelriktarens
toppeffekt tidigare. Den ”extra” som skulle gå över egen
konsumption, alltså slösas bort i alla fall, skärs bort när
växelriktaren når sin topp.
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Växelriktaren och panelerna med samma max effekt
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Solpaneler
Paneler i ett solkraftverk är oftast i effektklass 285-340W och
största produktionslandet är Kina. Prestationsgarantin är
vanligtvis 20-30 år och tillverknings- och materialgarantin 8 år.

Monokristallin eller Polykristallin
Solpaneler finns som monokristallina och polykristallina, men
skillnaderna är småa. När du väljer en solpanel är den viktigare
frågan, svart eller blå?
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Växelriktare (Inverter)
De mest kända tillverkarna på växelriktare är Fronius och SMA.
Växelriktarna är 3-fas och har många styralternativ, t.ex. en
omkopplare som kan styra förbrukningen så att ingen
elektricitet matas in i nätet.

Solarkabel
Som solarkabel mellan solpanelen och växelriktaren används
6mm^2 dubbelmantlad kabel. Spänningsvaraktighet är upp till
1000V.
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Monteringsställningar
Schletter är den mest kända tillverkaren, men det finns också finsk
småproduktion. Den grundläggande idén är att installera skenorna
med fästen i taket och panelerna ovanpå skenorna med panelfästen.

Falsad plåttak

Bilden visar en finsk falsplåt-takfäste, ovanpå är en Schletter-skena
och panelfäste. Lätt att installera och inga hål i taket.

Profil plåttak

Schletter skena och fäste för profil- och tegelmönster. Mycket enkel
att installera. Vattentätning under fästen.
.
14

Tegeltak

Schletter skena med tegeltak fäste som fästs under taktegeln.
En hållbar och funktionell lösning för tegeltak.
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Basinfo om elektricitet
AC = växelström, det vill säga el från ett normalt eluttag.
DC = likström, dvs. elektricitet från solpaneler.
kW = enhet för kraft.
kWp = peak kilowatt, används för att indikera kraften för
solpaneler under standardförhållanden.
kWh = Enhet för energi, alltså en kilowatts effekt under en
timme.
T.ex 2000W (2kW) hårtork är på full effekt 1 timme = 2kWh.
V = volt, alltså spänning. Spänningen i bilar är 12V, från vägguttag 230V och från en uppsättning solpaneler150 - 1000 V.
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