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ORDER YOUR SOLAR CARPORT  
AT WWW.INNOVENTUM.STORE

SOLAR CARPORT 18
med 6,5 kWp
Räckvidd: minst 3300 mil/år
Solyta: 35,8 m2

Pris från 233.000 SEK

SOLAR CARPORT 15
med 5,4 kWp
Räckvidd: minst 3000 mil/år
Solyta: 29,9 m2’

EJ BYGGLOVSPLIKTIG UNDER 30 M2

Pris från 199.000 SEK

SOLAR CARPORT 24
med 8,6 kWp
Räckvidd: minst 4300 mil/år
Solyta: 47,6 m2

Pris från 266.000 SEK

SOLAR CARPORT X
Våra lösningar är oändligt skalbara. Om du  
efterfrågar en lösning för fler än 2 bilar skickar 
vi dig en offert för det antal bilplatser du behöver.  
Maila ditt önskade antal bilplatser med bilder och 
mått på parkeringsytan till hello@innoventum.store 
så hör vi av oss. Vi är vana att tänka stort och har 
gjort lösningar för över 100 bilplatser.

• Lösningar som ger gratis koldioxidneutral el

• Struktur i lärkträ som har bundit 2-3 ton koldioxid beroende på modell

• Patentskyddad lösning med dubbelsidiga solpaneler och  
 högreflekterande underlag. Både direkt och indirekt solljus fångas  
 upp och ger dig därmed 20% mer grön el till din elbil.

• Med INNOVENTUMs lösningar kan du köra din elbil helt utan elräkningar  
 och utsläpp. Beroende på vilken modell du väljer kan du köra mellan  
 3000 och 4300 mil per år med den elproduktion din carport ger dig.  
 Överproduktion går in i ditt hus och sänker din elräkning.

Välj den lösning nedan som bäst passar ditt energibehov och ditt utrymme:

EXTREM PRESTANDA 
MED REN HÅLLBARHET

INNOVENTUM AB SWEDEN 
Turning Torso 275  I  211 15 Malmö 
Email: hello@innoventum.store
Phone: +46 722 44 56 06

INNOVENTUM skapar lösningar för vindkraft med trätorn sedan 2010. Sedan 2015 
gör vi även solar carports med beställare såsom Enkla Elbolaget och FN organet  
UNIDO för COP22. INNOVENTUM har installationer i 14 länder på 3 kontinenter.

INNOVENTUM GmbH SWITZERLAND
Churerstrasse 104

CH-8808 Pfäffikon SZ
Phone: +41 79 291 84 78
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Så valde vi  
– tre villaägare 

berättar

Solcellsvärlden kan kännas  
som en djungel. Vi bad tre  

köpare berätta varför de valde  
som de gjorde - och vad de 

skulle gjort annorlunda i dag. 
  

Föreningen 
fixade solel  
gemensamt

Balazs Szabo väckte frågan  
i bostadsrättsföreningen. Nu 
har han och grannarna både 
gemensam solcellsanläggning 
och laddplatser för elbilar.  

Och det är lönsamt. 

Framtiden har 
blivit nutid. Vi 
provåker Aptera. 
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Aptera 
laddar direkt 
från solen - vi 
har provåkt

Elva år efter konursen har 
Aptera rest sig ur askan. 
Snart är techföretaget 
redo att börja producera 
sin första modell. Bilen 
- som egentligen är en 
motorcykel - har 30 000 
förbeställningar. Med sina 
solceller kan den ladda 
direkt från solen, och få 
6-7 mils extra räckvidd 
per dag. Elbilen har varit 
i Kalifornien och provåkt.
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Volkswagen ID.4

Det enklaste valet 
du gör i år.

I en tid av oändligt många val är det befriande enkelt att välja elbil. 
Volkswagen ID.4 är Sveriges mest köpta elbil. Den är rymlig med gott 
om plats för både familjen och packningen, säkerheten är femstjärnig 
och räckvidden är lång. Hitta din bil på volkswagen.se.

Tillsammans elektrifierar vi Sverige.

ID.4 Pro Performance. Energiförbrukning vid blandad körning från 16,5 – 17,7 kWh/100 km. 
C0₂-utsläpp från 0 g/km. Miljöklass AX. Bilen på bilden är extrautrustad./ 6 Elbilen Solcellsspecial 2022

LEDARE. LOTTA HEDIN

E

Det har pratats i åratal  
– men nu händer det

Åsikter eller tips? Mejla lotta@elbilen.org

n hel tidning om 
solel mitt i mörka 
november! Har vi 
blivit galna på tid
ningen Elbilen? Nix. 
Däremot har vi fattat 
att solel tillsammans 
med elbilar är en vik
tig pusselbit i det nya 

energilandskap som nu 
tar form med rasande fart.

Och hur trevligt vore det inte att sitta 
i en solstol när ljuset återkommer och 
vara självförsörjande på drivmedel?

Vill man kunna skörda solel till som
maren gäller det dock att agera snabbt. 
Till följd av de höga elpriserna har 
marknaden fullständigt exploderat. Det 
är huggsexa om installatörerna och kan 
bli långa väntetider. Det är helt enkelt 
många som insett värdet av att utrusta 
sina hem med något som till skillnad 
från nya köksluckor och badtunnor 
faktiskt ger avkastning. 

Men hur ska man navigera bland alla 
val och möjligheter i solcellsdjungeln? 
Och vad gör man om nätbolaget säger 
var god dröj, när man står där med sin 
färdiga anläggning och vill börja sälja? 

Vi tyckte att det saknades en över
gripande guide.

Vi får också många mejl från er 
läsare med frågor om batterilagring, 
vehicle to grid, och andra solelsrelate
rade frågor. 

För att riktigt få grotta ner oss i 
området bestämde vi oss för att göra ett 
temanummer. Solcellsmarknaden är 
dock ett rörligt mål just nu. Om du tyck
er att det händer mycket på elbilsmark
naden så är det ingenting mot vad som 
händer på solenergimarknaden. Jag fick 
till exempel precis veta att den första 
tvåvägsladdboxen för ccs kommer börja 
säljas i Sverige nästa år. Hur många bilar 
den kommer funka med och om elnätet 
kommer ta emot strömmen (läs mer på 

sid 52, det finns några puckar kvar att 
lösa på området) är oklart men ändå: 
saker som det pratats om i åratal – nu 
händer det.

Ett annat exempel är Aptera, vars 
”framtidsbil” fick stor uppmärksamhet 
när den först visades på 00talet. 2011 
gick företaget i konkurs. Nu är det 
tillbaka med besked, och redo att sätta 
den första modellen i produktion och vi 
har varit i södra Kalifornien och provåkt 
det trehjuliga fordonet vars solpaneler 
kan ge sex till sju mils extra räckvidd per 
dag. 

Vi har också träffat svensken som 
tillverkar tunnfilmssolceller med 
samma maskiner som en gång togs fram 
för att göra cdskivor, och som nu har 
orderböckerna fulla.

Dessutom har vi tagit reda på allt om 
hur bostadsrättsföreningen Solvändan 
med 109 lägenheter gjorde för att få alla 
boende med på tåget när de skaffade sol
celler och elbilsladdning.

Mellan januari och augusti föran
mäldes 140 procent fler nya solcellsan
läggningar i Sverige än samma period 
året innan. Det är en otrolig ökning – 
som också kan fresta på. Priserna ökar, 
väntetiderna ökar, och valen man ställs 
inför blir fler. I tidningen du håller i din 
hand hittar du svaret på många frågor, 
och helt garanterat  – en massa kul 
läsning. ✖

SOLEXPLOSION. 
Januari-augusti  

föranmäldes 52 000 nya 
anläggningar runt om i 

landet – 140 procent fler 
än under samma period 

förra året, enligt statistik 
från branschorganisationen 

Svensk solenergi.

HANDLÄGGNINGSKÖER. 
Långa handläggningstider 
hos nätbolagen gör att 
solcellsköpare får vänta 
på besked om att ansluta 
sig och börja sälja sin el. 

Hallå, vi behöver den  
där elen i nätet nu! 

 »OM DU TYCKER ATT 
DET HÄNDER MYCKET 
PÅ ELBILSMARKNADEN 
SÅ ÄR DET INGENTING 
MOT VAD SOM HÄNDER 
PÅ SOLENERGI-
MARKNADEN.«
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  FÖRSLAG FRÅN REGERINGEN:

  ÖKAT INTRESSE FÖR SOLENERGI

Privatpersoner som installerar solpaneler 
kan få 20 procents skattereduktion. 

/ 8 Elbilen Solcellsspecial 2022

AKTUELLT 

Ökad skattereduktion 
till privatpersoner som 
installerar solceller

52 000 nya anläggningar  
föranmälda – en ökning  
på 140 procent

Skattereduktionen till pri
vatpersoner som installerar 
solcellsanläggningar bör öka 
till 20 procent, anser reger
ingen som nu har skickat ut 
ett förslag på remiss.

I dag är skattelättnaden 
15 procent av arbets och 
materielkostnaderna, men 
regeringen anser att ett ökat 
stöd kan leda till att fler väl
jer att installera solpaneler, 
vilket väntas leda till en ökad 
produktion av förnybar el 

Intresset för solenergi har sedan årsskiftet  
ökat markant bland svenska hushåll. Under 
perioden januari-augusti föranmäldes 52 000 
nya anläggningar runt om i landet, vilket var 
140 procent fler än under samma period förra 
året enligt statistik från branschorganisationen 
Svensk solenergi.

Under samma åttamånadersperiod anslöts 
dessutom 30 000 anläggningar till elnätet, 
vilket är en ökning med 90 procent jämfört  
med samma period 2021.

Svensk solenergi uppger att antalet föranmäl-
ningar ökar snabbare än antalet anslutningar 
på grund av långa väntetider. PE

och ett minskat beroende av 
fossilbaserad elproduktion.

Moderaterna, Kristdemo
kraterna, Liberalerna och 
Sverigedemokraterna har 
kommit överens om att för
slaget, som bedöms minska 
skatteintäkterna med 280 
miljoner kronor årligen, ska 
genomföras.

Förslaget föreslås träda 
i kraft den 1 januari 2023. 
✖ PE

 »En tredjedel av våra kunder  
väljer att hyra sina solpaneler.«
Solcellsbolaget Otovos Sverige-vd Vida Wachtmeister till Dagens Industri efter 
att företaget släppte siffrorna för tredje kvartalet. Omsättningen har fördubblats 
jämfört med förra året och 38 procent av intäkterna kom från leasingtjänster.

NYHETER I SOLCELLSBRANSCHEN



Solenergi kommer att stå för hälften  
av den el som krävs för att driva bron. 

Solpaneler ska göra 
Öresundsbron till 
världens mest hållbara
Öresundsbron ska bli världens mest hållbara 
bro - och för att uppnå målet räcker det inte 
med de 3 000 kvadratmeter solcellspaneler som 
i dag står vid betalstationen.

I vår ska därför en ny anläggning bestående 
av drygt 3 800 solpaneler med en sammanlagd 
yta av 10 000 kvadratmeter byggas på den 
konstgjorda ön Peberholm.

– Världens mest hållbara bro. Det är visionen 
som vi börjar agera ännu mer på nu, till exem-
pel genom att minska klimatavtrycket ytterliga-
re, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör 
på Öresundsbron.

Den existerande anläggningen producerar 
omkring 550 MWh per år och den nya väntas 
producera omkring 2 GWh. Tillsammans kommer 
de att producera ungefär hälften av den el som 
krävs för att driva bron. PE

STOR ÖKNING AV EXPORTEN 
FRÅN KINA TILL EUROPA
Hälften av Kinas solpanelsexport väntas i år 
gå till Europa som en följd av energikrisen, 
rapporterar Global Times. Under januari till 
augusti ska värdet av Kinas solpanelsexport ha 
uppgått till närmare 36 miljarder dollar, vilket 
är mer än under hela 2021. En icke namngiven 
källa säger till sajten att det nu krävs nyan-
ställningar för att tillmötesgå efterfrågan. PE

  NY SOLCELLSANLÄGGNING

  SVENSK SOLENERGI

  EXPORT
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Nyhetstips? Mejla carl@elbilen.se

TEXT: PATRICK EKSTRAND (PE)
FREDRIK SANDBERG (FS)

LOTTA HEDIN (LH) 

Branschorganisation  
efterlyser nationellt  
mål för solkraft
Solenergi borde ha fått 
mer plats i det så kallade 
Tidöavtalet, menar bransch
organisationen Svensk 
solenergi.

I ett pressmeddelande 
konstaterar branschorgani
sationen att solenergi endast 
nämns i ett kort stycke: 
”Teknikutvecklingen för 
solceller är just nu mycket 
snabb. Kravet på bygglov för 
integrerade solceller ses över. 
Inom ramen för energiforsk
ningen avsätts medel för att 
utveckla metoder att återvin
na uttjänta solceller.”

– Detta är visserligen 
bra punkter, men det hade 
kunnat stå så mycket mer 
i Tidöavtalet nu när ener

gi och klimatfrågor ska bli 
ett av den nya regeringens 
prioriterade områden, säger 
branschorganisationens 
vd Anna Werner om den 
60 sidiga skriftliga uppgö
relsen mellan regeringspar
tierna och Sverigedemokra
terna.

– Regeringen måste peka 
med hela handen och uttala 
ett önskemål om mer solkraft. 
Det skulle kunna göra att 
länsstyrelserna ger tillstånd 
till fler och större solparker. 
Vi behöver helt enkelt ett na
tionellt mål för mer solkraft 
för att få igång anläggandet 
av större solenergianlägg
ningar, säger Werner. ✖  PE 

 »REGERINGEN MÅSTE PEKA MED 
HELA HANDEN OCH UTTALA ETT  
ÖNSKEMÅL OM MER SOLKRAFT.«



  BODA GLASBRUK

Glasbruk i Småland  
storsatsar på solenergi 
De skyhöga elpriserna gör 
att ett småländskt glasbruk 
storsatsar på solenergi.

– Vi hoppas att investe
ringen ska ge 80 000 till 
90 000 kWh per år, för det 
är vad som krävs för att 
driva den mindre smältug
nen, säger Peter Kuchinke, 
hyttmästare på The Glass 
Factory i Boda Glasbruk, till 
svt Nyheter.

The Glass Factory är ett 
glasmuseum med tillhö
rande glashytta som ägs av 
Emmaboda kommun som i 
september beslutade att satsa 

en miljon kronor på solceller 
inom fastighetsbeståndet.

– Elförbrukningen i Boda 
Glasbruk är stor på grund 
av verksamheten där, så 
därför har vi tittat på den 
platsen i första hand, säger 
Hugo Kjellin, fastighetschef i 
Emmaboda kommun, till svt 
Nyheter.

Eftersom ugnarna måste 
vara i drift dygnet runt hopp
as Kuchinke också på ett 
stort batteripaket i framtiden 
och säger att ett glasbruk i 
Berlin har testat tekniken 
med framgång. ✖  PE

  Ugnarna måste vara i drift dygnet runt.

SOLENERGIFÖRETAG EN AV  
FINALISTERNA I E-PRIZE
Solenergiföretaget Svea Solar är en av  
finalisterna i E-Prize som belönar årets  
bästa energiinnovationer. Företaget grundades 
2014 och har i dag även verksamhet i Belgien, 
Tyskland, Nederländerna och Spanien. De övriga 
finalisterna är  Candela Technology, Elonroad,  
Roam, Ligna Energy, Cellfion, Envista och  
Modvion. Vinnarna av E-Prize 2022 presenteras 
den 23 november.  PE

Solcellsföretaget  
Gruppsol byter namn till 
Raymond och flyttar till 
större lokaler.

Det nya huvudkontoret 
i Mölnlycke ska förutom 
kontor även rymma lokaler 

för produktion och lager-
hållning, skriver företaget 
i ett pressmeddelande.

- Vi befinner oss i en 
spännande tillväxtfas med 
mycket på gång i bolaget. 
Med det nya kontoret kom-

mer vi både kunna växa och 
skapa en närmare intern 
samverkan. Att området 
dessutom heter Solsten 
gjorde allt fulländat, 
säger företagets vd Daniel 
Magnergård.

Namnbytet är en del av 
bolagets långsiktiga  
internationella strategi.

- För att ta oss an en 
internationell marknad behö-
ver vi förstås ett namn som 
funkar, säger Magnergård.

 »ELFÖRBRUKNINGEN I BODA  
GLASBRUK ÄR STOR PÅ GRUND AV 
VERKSAMHETEN DÄR.«

 SVEA SOLAR

GRUPPSOL BYTER NAMN OCH LOKALER
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AKTUELLT. NYHETER I SOLCELLSBRANSCHEN

Solpaneler från 
Svea Solar. 



BILHANDLARE SATSAR  
PÅ SOLCELLSFASAD
En 160 kvadratmeter stor solcellsfasad med en 
årsproduktion på 15 000 kilowattimmar ska  
sättas upp hos en bilhandlare i Östersund.

– För att växla upp hållbarhetsarbetet ytter-
ligare tittar vi även på att installera solceller 
på taken på våra byggnader för att möta den 
successiva elektrifieringen av alla typer av 
fordon vi säljer, säger Ante Åkerström,  
fastighetschef och marknadsstrateg på  
Berners bilhall i ett pressmeddelande.  PE

 ÖSTERSUND 
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AKTUELLT. NYHETER I SOLCELLSBRANSCHEN

Paxos extra effektiva paneler. 
FOTO: PAUL SEEGER, PAXOS 

Tysk soltak genererar 
både el och värme
Ett soltak som både genererar elektricitet och 
värme har utvecklats av det tyska företaget 
Paxos i samarbete med TH Köln.

Panelerna, som ser ut som en vanligt före-
kommande variant av takshingel, uppges vara 
lika effektiva som traditionella solpaneler och 
kan kopplas till en värmepump som då får om-
kring 25 procents högre effekt.

Efter att ha laboratorietestat panelernas 
prestanda, hållfasthet och säkerhet installera-
des i oktober en anläggning för tester i  
verkliga förhållanden.

Julian Münzberg, projektledare på Paxos, 
säger till PV Magazine att produkten kan komma 
att locka nya kunder.

- Mycket takyta  i Tyskland används inte för 
att generera energi och den här produkten kan 
vara en viktig pusselbit i den gröna transfor-
mationen, säger han och lägger till att pa-
nelernas utseende underlättar installation på 
k-märkta byggnader.

PV Magazine rapporterar att patentet nu har 
sålts till en icke namngiven köpare.

  PE

  PAXOS

  LÅNG VÄNTAN PÅ BYGGLOV

Husägare får nobben  
av kommuner
Kulturvärden kan över
trumfa behovet av att öka 
elproduktionen, vilket hus
ägare runt om i Sverige har 
fått erfara.

Tom Ellisson i Skintebo 
utanför Göteborg fick nobben 
av kommunen när han ville 
sätta upp solpaneler på sitt 
hustak i bostadsområdet, 
rapporterar SVT Nyheter.

Detta eftersom han ville 
använda traditionellt svarta 
paneler på taket som är rött 
– något som skulle gå emot 
reglerna i bevarandeplanen 
för området.

Det finns visserligen också 
röda solpaneler, men Ellisson 
säger till SVT Nyheter att 
sådana kostar betydligt mer.

– Det är en dålig investe
ring, för de röda solcellerna 

är gjorda som en designsak.
Reglerna har även satt 

stopp för en planerad anlägg
ning i Tidaholm, rapporterar 
VästgötaBladet.

– Det anses påverka 
omgivningen negativt, säger 
Ambjörn Lennartsson (m), 
ordförande i samhällsbygg
nadsnämnden, till tidningen.

Samma regelverk har 
även försenat planerade sol
panelsinstallationer i Lom
ma, skriver Sydsvenskan.

– Ska vi rädda hustak eller 
miljön? säger Torbjörn Dahl
qvist som fortfarande väntar 
på bygglov, till tidningen.

– De har ju kulturmärkt 
halva Lomma.

Kommunen har nu utlovat 
en översyn av regelverket, 
skriver Sydsvenskan. ✖  PE 

 »SKA VI RÄDDA HUSTAK ELLER 
MILJÖN?.«

Röda tak kan sätta stopp 
för solpanelerna. 
FOTO: UNSPLASH 



SOLCELLSÄGARE BERÄTTAR. SÅ GJORDE VI

 »Jag har  
lite av en  
prepper 
i mig«

 JOHANNA, LIDINGÖ:
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Johanna Sjö 

 Bor: Med familjen i villa på  
Lidingö utanför Stockholm.
 Solelproducent sedan:  
November 2021.
 Anläggning: 22 paneler på  
520 kW, totalt 11,4 kWp.
 Leverantör: Cellsolar  
(har nu bytt namn till 1komma5).

  SNABBFAKTA

Att sätta sig in i solcellsvärlden och välja 
rätt anläggning och leverantör kan kännas 
som att träda in en djungel. Här berättar 
tre solcellsköpare hur det gick till för dem.

BERÄTTAT FÖR LOTTA HEDIN  FOTO PETER GUNNARS

I dagsläget producerar 
Johannas anläggning  
mer el på ett år än vad 
familjen gör av med,  
men när det kommer en  
elbil till hushållet  
kommer det ändras. 

 »Jag vill vara  
med och bidra  
till ett bättre  
energisystem.«

SOLCELLSÄGARE BERÄTTAR. SÅ GJORDE VI

anken på solceller 
har funnits länge 
hos mig, att det är 
någonting man borde 
skaffa. Samtidigt 
hade jag ett innebo
ende motstånd, och 
kände att jag borde 
läsa på, sätta mig in 

i allt och veta hur det 
funkar först. Det kändes oöverstigligt. 

Så kom det ett erbjudande från mitt 
elnätsbolag om att de samarbetade 
med ett solcellsföretag. Jag tänkte att 
om mitt elnätsbolag säger att det här 
företaget är bra så borde jag kunna lita 
på det.

Det viktigaste för mig var att känna 
mig trygg med att det var kvalitet på 
det som levererades, att panelerna inte 
skulle blåsa av eller gå sönder och att 
min lilla pusselbit skulle passa in i det 
stora systemet. Jag vill vara med och 
bidra till ett bättre energisystem, och 
göra Sverige mindre beroende av rysk 
gas. Men jag var rädd att jag skulle bli 

T

Blåsigt läge. Men solpanelerna sitter fast ordentligt.
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  SNABBFAKTA

SOLCELLSÄGARE BERÄTTAR. SÅ GJORDE VI

i började fundera på 
solceller redan 2020, men 
insåg att vi behövde lägga 
om vårt 38åriga tak först. 
Vi passade på att göra det 
extra stabilt för att vara 

förberedda för framtida stormar och 
oväder som ser ut att bli vanligare i och 
med klimatförändringarna. Det tog tid 
att hitta en firma som hade tid att göra 
det.

Ett par månader innan taket skulle stå 
klart började vi ta in offerter på solcells
anläggningar. Vi tog in tre stycken. Vi 
ville att företaget vi köpte anläggningen 
av skulle finnas kvar och inte ha blom
mat bort innan garantierna gått ut, så vi 
vände oss till de stora nätägarna: Eon, 
Fortum och Vattenfall. 

Vi funderade först på Eon som var 
de enda som hade paneler som inte var 
tillverkade i Kina och som verkade ha 
bättre kvalitet. Vattenfall tog lång tid på 
sig att svara, men när deras offert väl 
kom var den 70 000 kronor billigare. 
30 000 mot om vi tagit Eons paneler från 
Kina. Vattenfall är också nätägare här, 
och hade redan räknat ut att det gick att 
ansluta solcellsanläggningar på vår gata. 
Det kändes som en extra trygghet. 

Vi diskuterade om vi skulle köpa till 
optimerare för att bli mindre skuggkäns
liga. Men när vi undersökte saken visade 
det sig att vi inte hade någon skuggning 
på taket alls, så vi valde bort den delen. 

Vad jag inte tänkte på då var att 
skuggorna faller annorlunda senare 
på året. Nu på hösten får vi faktiskt 

ståendes med två kabeländar och 
en anläggning som inte passade 
med resten. Därför var det väl
kommet att nätägaren, 

som skulle ta solelen jag 
producerar hemma hos 

mig vidare, gick i god för 
att det här var något som 
skulle fungera. 

När jag anmält intres
se ringde en kunnig säl
jare upp, som sen kom ut 
och tittade på huset och på 
taket. Vi satt vid köksbordet 
och gick igenom vad det skulle 
kosta och hur mycket det skulle ge. Jag 
ställde frågor och tyckte att jag fick bra 
svar, jag fick en bra känsla. 

Jag kollade runt på olika ratingsajter 
och såg att företaget fått bra omdömen. 
Vi tog inte in fler offerter men tog reda 
på ungefär vad det kostade hos andra 
och såg att priset verkade rimligt. 

När vi väl hade hittat rätt solcellsfö
retag var det inte så många fler val vi 
behövde göra, det var ganska mycket 
en one stopshop. Det var inte som när 
vi skulle välja kök som tur var, då hade 
man tusen val att ta ställning till.

Tomas  
Andersson 

 Bor: I villa i Nyköping.
 Solelsproducent  
sedan: Januari 2022.
 Anläggning: 28 paneler 
på 360 watt, totalt  
10,10 kW.
 Leverantör: Vattenfall.
 Kostnad: 114 000 kronor 
efter skatteavdraget.

 »Vi passade på att göra  
taket extra stabilt«

 TOMAS, NYKÖPING:

V

En fråga var förstås hur stor anlägg
ning vi skulle installera. Där valde vi att 
ta lite höjd. Nästa bil vi köper kommer 

vara en elbil. Nu producerar vi 
mer el än vad vi gör av med, 

men det kommer ju ändra 
sig när vi börjar ladda 
bilen.

Vi diskuterade också 
det här med batteribank. 
Jag har lite av en prepper 

i mig och skulle gärna vil
ja kunna använda min 
egen el när det är ström
avbrott. Men vår säljare 
sa att det inte skulle bli 
särskilt lönsamt. När 
de som säljer en grej 

själva säger att det inte är ekonomiskt 
försvarbart att köpa den, då känns det 
trovärdigt. Men kanske fyller vi på med 
den tekniken längre fram.

Det gick otroligt snabbt och smidigt 
att få allt på plats, från start av installa
tion till att anläggningen var igång tog 
det en vecka. Nu är det flera grannar 
i området som hört av sig med frågor. 
Och jag berättar gärna, för vi är väldigt 
nöjda. ✖

Bilen laddar Tomas 
Andersson med köpt 
el på natten, när 
elpriset är lågt.

Säkringarna 
är väl  
märkta och 
sitter  
utomhus.

Placerad lite väl 
nära uteplatsen.
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 Bildtext här
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skugga från grannens tak. Men det 
påverkar inte så mycket, den största 
produktionen sker ändå på sommaren. 
Vi har faktiskt producerat drygt 1 000 
kWh mer än vad Vattenfall beräknade 
att vi skulle göra på ett år. Så vi är ändå 
nöjda. 

Fick jag göra om något hade jag 
placerat växelriktaren annorlunda. Nu 
sitter den nära vår uteplats, och varma 
sommardagar hör vi surrandet från den 
när vi sitter där. Vi visste att växelrik
taren kunde ge ifrån sig ett fläktljud 
på sommaren, men det var svårt att 
uppskatta hur mycket. ✖

 Solpanelerna på Tomas Anderssons 
tak har producerat mer än beräknat.
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SOLCELLSÄGARE BERÄTTAR. SÅ GJORDE VI

 »Jag hade bara velat 
ha ett större tak!«

 DAVID, MALMÖ:

ag har gått och funderat 
lite lågintensivt på solcel
ler i tio år, och tänkt att 
det skulle vara skönt att 
använda naturkrafterna 
och producera egen el. 

Men ingenting hände förrän hustrun 
började prata om att lägga om taket. 
Det tyckte jag var onödigt. Men vi 
gjorde en kompromiss och bestämde 
oss för att lägga nytt tak och installera 
solceller i samma veva. 

En annan viktig faktor för att komma 
till skott var att vi bestämt oss för att 
köpa elbil. Det är en speciell känsla att 
kunna producera sitt eget drivmedel.

Inför köpet gjorde jag all research i 
två olika Facebookgrupper om solceller, 
där jag scannade inläggen under någon 
månad. Hade man någon fråga var 
det genast 10–15 personer som 
gladeligen delade med sig av 
sina åsikter.

Till slut fick jag en bild av 
vad vi behövde och vad som 
var rimligt för oss. Vi lan
dade snabbt i utanpåliggan
de paneler då de integrera
de låg högt i pris med lägre 
effekt. Genom forumen fick jag 
också tips om firmor i Skåne där 
vi bor som gjorde både takjobb och 
installerade solpaneler. Jag tog kontakt 
med en som kom ut och tittade på huset 
och jag fick en bra feeling. 

Jag skäms nästan för att säga det, 
men vi tog bara in offert från ett ställe. 
Jag vet att man borde göra på ett annat 
sätt. Men vi såg ingen anledning att fiska 
hos andra företag när de vi fått kontakt 
med verkade rimliga och vi hade fått bra 
referenser på dem. 

Företaget rekommenderade en 
anläggning med optimerare, eftersom 
vi har en skorsten från en vedkamin 
som skuggar och en del träd runt huset. 
Det visade sig vara ett bra drag – tack 
vare optimerarna kan jag se hur varje 
panel presterar. Efter ett tag såg jag att 

J
det var en som inte presterade som sina 
grannpaneler, och kontaktade företa
get. De konstaterade att den var felaktig 
och kom och bytte ut den. 

Det var också bra att lägga om taket 
i samma veva som solcellerna installe
rades. Byggnadsställningarna behövde 
bara resas en gång och det blev billi
gare än om man gjort det vi två olika 
tillfällen.

Vi skaffade en laddbox, Zappi vers 
2, med syfte att skulle bara kunna ta 
solcellsel in i bilen. Den första våren, 
sommaren, och hösten laddade vi bilen 
så mycket som möjligt med solel. Sedan 
elpriserna pep iväg har vi gjort tvärt 
om – vi försöker sälja så mycket av den 
egna elen som möjligt och laddar på 
natten när elpriserna är låga.

Jag tror inte jag skulle 
gjort annorlunda om jag 

köpte anläggningen 
i dag. Jag hade velat ha 
ett större tak! Annars 
är vi väldigt nöjda. ✖

 »Jag skäms 
nästan för  
att säga det,
men vi tog 
bara in offert 
från ett ställe.«

  SNABBFAKTA

David Rosenlund
 
 Bor: I villa i Malmö.
 Solelproducent  
sedan: Mars 2021.
 Anläggning: 31 paneler 
på 445 kW, totalt 13,8 kW.
 Leverantör: Svenskt 
Byggmontage.

David och Ylva Rosenlund.
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Se filmen på 
scania.se/ellastbil

Scanias ellastbil sätts på prov mot Scania 500 i ett dragracingtest 
på Mantorps motorbana. Ett race där ellastbilen verkligen testas 
i kraft och accelerationsförmåga. Vilken lastbil är snabbast över 
mållinjen med 64 ton?

100 % el  förbränningsmotor

Vem vinner?



 Solcellerna på hustaken i bostadsrättsföreningen Solvändan producerar el ungefär som förväntat.  
Men elpriserna har gått upp ordentligt, så återbetalningstiden blir betydligt kortare än den ursprungliga 
kalkylen på elva år, berättar Balazs Szabo.

Solel och laddning  
lönsamt för föreningen

 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN
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Solcellerna producerar som bäst mitt på  
dagen. Men elbilarna laddas främst på  
kvällar och nätter. Ett rörligt elprisavtal 
bidrar till att ge god ekonomi från  
kombinationen solceller och elbilsladdning, 
visar erfarenheterna från bostadsrätts-
föreningen Solvändan i Solna.

TEXT BJÖRN ÅSLUND  FOTO PETER GUNNARS

olvändan är en 
bostadsrättsförening 
med 109 lägenheter. 
Byggnaderna som 
täcker ett mindre 
kvarter är fem 
våningar höga. De 
blev inflyttningsklara 
2015. I januari 2021 

fylldes taket med ett 
stort antal solceller. 

Denna satsning initierades av styrel
seledamoten Balazs Szabo. Han jobbar 
med elnät, men var föräldraledig under 
pandemin och fick då tid att skissa på 
en lösning med solceller. 

Det var inte någon större utmaning 
att få styrelsen samt en extra medlems
stämma att gå vidare med förslaget. 
Balazs Szabo hade förberett sig med 
ordentligt underlag.

– Det var ganska lätt att överty
ga medlemmarna då jag hade gjort 
omfattande kalkyler med simulering av 
den ekonomiska vinsten. När alla fått 
färdiga svar med fakta och källhänvis
ning på alla frågor kände de sig mycket 
trygga kring investeringen, säger han. 

Det visade sig att pandemin hade 
bromsat upp även för solcellsbolagen, så 
Solvändan lyckades upphandla solceller 
till ett bra pris från leverantören Svea 
Solar.

– Detta är en ganska rejäl anlägg
ning delad på två elnätsabonnemang. 
Toppeffekt är 134 kW och den har gett 
120 mwh den senaste tolv månaderna. 
65 mwh av detta har vi förbrukat internt 
och 55 mwh har matats ut i elnätet. Det
ta innebär i grova drag att vi halverat 
vår elkostnad.

Solvändan hade sedan tidigare tolv 
laddplatser och hösten 2021 lade man 
till 23 dubbelladdare (46 uttag). 

När avtalet skrevs med Svea Solar 
pekade kalkylen på att solcellerna skul

S
le ge en återbetalningstid på cirka elva 
år. Men det var innan elkrisen till följd 
av Rysslands anfall på Ukraina. Detta 
har ökat elpriset till cirka tre gånger hö
gre än i investeringskalkylen. Till saken 
hör att föreningen har avtal om rörligt 
elpris. Något vi återkommer till längre 
fram i texten.

– Med dagens elpriser räknar vi med 
att solcellerna är återbetalda på fem år, 
säger Balazs Szabo och konstaterar att 
bara det senaste årets intäkter från såld 
el betalt cirka en fjärdedel av solcellsan
läggningen. 

– Med 1,5 år bakom oss har systemet 
återbetalat cirka 40 procent av investe
ringen. Även med en återgång till tidi
gare elpriser skulle vi nå återbetalning 
enligt ursprunglig kalkyl. Vill man titta 
djupare så kan man se solcellerna som 
en investering med 10 procents årlig 
avkastning. 

Dock går inte solelen främst till 
elbilsladdning. Bilarna är oftast ute 
dagtid och kommer hem för laddning på 
kvällen. Men för Solvändan är det ändå 
en riktigt god affär med kombinationen 
solel och laddning. 

Detta då solcellerna ger ett stort 
elöverskott dagtid som kan säljas. Det 
rörliga prisavtalet, som följer elbörsen 

 En ganska rejäl anläggning delad 
på två elnätsabonnemang.

SOLCELLER I FÖRENINGEN. TIPS FÖR ATT FÅ PLUS I KASSAN

Balazs tips för  
att få fart på  
föreningen

 Lägg in en motion till  
styrelsen inför årsstämman.
 Läs in dig på området och  
underbygg med fakta.
 Skapa en projektgrupp för  
frågan du brinner för.

  TIPS!
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  TIPS!
Nordpool, innebär att man får riktigt 

bra betalt för elleveranserna. 
Under laddning kvällar och nätter 

måste man köpa el, men då är 
elpriset ordentligt pressat.
– Mellan dag och natt kan elpriset 

skilja enormt. Det har legat mellan 5–50 
öre på natten och 200–800 öre dag
tid det senaste halvåret, säger Balazs 
Szabo. 

Elbilsägarna får ladda för 1,50 kr 
per kWh, vilket ska täcka föreningens 
alla kostnader för el. Denna nivå sattes 
för ett elpris runt 30 öre, men man 
har avstått höjning trots mar
kant högre elpriser.

– Elbilsladdning är 
just nu en ganska dålig 
ekonomi för förening
en, medan solceller 
bidrar starkt till en god 
ekonomi. Totalt sett har 
vi ändå en god ekonomi 
i hela anläggningen, säger 
han och tillägger att man valt 
en affärsmodell som ska vara 
rättvis för boende, så att inte  
de som inte äger en bil ska 
drabbas.

– Vi har aldrig räknat med vinst på 
laddningen. Den vill vi ha till våra med
lemmar för att med självkostnad främja 
spridningen av elbilar.

Vad Balazs Szabo kunnat se så har 
solcellerna producerat el ungefär som 
förväntat och enligt den kalkyl som Svea 
Solar gav.

 En erfarenhet från upp
handling av solcellerna är 

att det är riktigt komplice
rat att beräkna och förstå 
den ekonomiska nyttan. 

– Generellt tycker 
jag att kalkylerna har 
varit väldigt svårtolka

de och man behöver 
nästan ha en bakgrund 
i elbranschen för att 
kunna förstå allt, säger 
Balazs Szabo.

Han avrundar med några råd:
– Gör en fullständig kalkyl på sol

cellernas ekonomiska effekt och gärna 
flera scenarior med elpriser. Jämför 
återbetalningstiden med den tekniska 
livslängden som är ganska lång.

– När det gäller elbilsladdning tror 
jag att det blir ett grundläggande behov 
inom 5–10 år. Då är det bäst att installe
ra dessa medan det finns bidrag. ✖

 En erfarenhet från upphandling av solcellerna är att det är riktigt  
komplicerat att beräkna och förstå den ekonomiska nyttan, upplyser 
Balazs Szabo.

Så ger  
solcellerna  
plus i kassan
Dagens höga elpriser har  
gjort solceller till en riktig 
vinstmaskin för bostadsrätts-
föreningar. Det finns en rad 
faktorer som kan bidra till  
plus för ekonomin.

Några investeringsstöd för  
installation av solceller, som  
är relevanta för bostadsrätts-
föreningar, finns inte längre. 
Men flera faktorer bidrar ändå 
till att solel är en riktigt god 
affär, inte minst de höga  
elpriserna.
 I första hand ersätter sol-
celler inköpt el, som idag kan 
kosta fler kronor per kWh. Med 
egenproducerad el minskar rörliga 
avgifter för el från elnätet.
 Om inte all solcellsel an-
vänds internt kan man sälja den 
som överskottsel. Vanligtvis kan 
man sälja för spotpriset på den 
nordiska elbörsen samt eventuella 
mindre påslag/avdrag. 
 Man kan även få skattereduk-
tion om 60 öre/kWh för överskott-
sel som matas ut på elnätet,  
upp till 30 000 kWh per år.
 Man får också en överförings-
ersättning för elöverskottet som 
matas ut på nätet. Ersättningen, 
som kommer från elnätsföretaget, 
ska komma automatiskt och är 
vanligtvis några öre per utmatad 
kWh.
 Det brukar vara möjligt att 
samla alla föreningens elabonne-
mang, inklusive de boendes, till 
ett gemensamt nätabonnemang. 
Det brukar kunna pressa ned de 
samlade elnätsavgifterna.
 En bostadsrättsförening kan 
även öka värdet på fastigheten 
genom att installera solceller då 
det sänker driftkostnader och ger 
ett lägre driftnetto.

  SNABBFAKTA

Anläggningen har gett 
120 MWh det senaste  
året. Den största 
delen har föreningen 
använt själv.

Nyttigt på nätet

 Solcellskollen har en matnyttig 
guide för bostadsrättsföreningen  
under rubriken ”Solceller för  
BRF:er”: www.solcellskollen.se
 Energimyndighetens guide  
Solelportalen: energimyndigheten.se/
fornybart/solelportalen
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Om bostadsrättsföreningen vill skaffa solceller måste projektet  
skötas av drivande personer. För leverantörerna måste jagas, då de är  
överhopade med beställningar och inte hinner med alla förfrågningar. 
Den bilden får vi av Niklas Helsén, affärsutvecklare på Svea Solar.

 »Det krävs en eldsjäl som driver«
 SVEA SOLAR:

öga elpriser har satt 
ordentlig fart på intres
set för solceller. Lyckas 
bostadsrättsföreningen 
hitta en villig solcellsin
stallatör är det sannolikt 
en väntetid på ett halvår. 

Så ser det ut i hela solcellsbranschen, 
menar Niklas Helsén.

Det finns också andra väntetider, 
bland annat på föranmälan till 
elnätsbolaget, som ska ge 
godkänt för anslutningen 
av solceller till elnätet.

– Det är extremt stora 
skillnader hur snabbt 
man får svar på föran
mälan. Det finns mindre 
kommunala nätägare som 
kan klara det på tre dagar, 
medan Vattenfall kan be
höva ett halvår för att ge svar, 
säger han.

Hur vanligt är det att förening-
ar vill kombinera solceller och 
laddplatser av elbilar? 

– Det vanligaste är att man börjar 
med solceller, men många styrelser tar 
också ett helhetsgrepp med på laddning 
och solceller. Solel och laddning är tek
niskt två olika operationer, så det spelar 
inte någon roll om man inte installerar 
dem samtidigt.

Solceller presterar bäst dagtid, 
men elbilarna laddas med nätel 
mest när solen gått ned. Hur op-
timerar man denna kombination? 

– Oftast har detta inte så stor bety
delse för ekonomin. Visst är elen mer 
värd om du använder den själv, men vi 
har ett system med 60 öres skattereduk
tion för den el man säljer. Dessa 60 öre 
ska motsvara nätkostnaderna för den el 
man istället måste köpa in för ladd
ning kvällstid. Så det ska inte spela så 

H
stor ekonomisk roll om man använder 
elen direkt själv eller inte, säger Niklas 
Hellsén.

Detta resonemang gäller dock om 
föreningen har fasta prisavtal, saken 
blir annorlunda med rörligt elpris (se 
artikeln om föreningen Solvändan).

Det är visst vanligt att bostads-
rättsföreningar skippar indivi-

duella nätabonnemang och 
går över till ett gemen-

samt. Hur tjänar man 
på det?

– Det är ofta en kanon
affär. Vanligen har hus
hållen en fast nätavgift 
på cirka 2 000 kronor per 
år, som man då slipper. 

I stället delar alla boende 
på ett gemensamt abonne
mang. 

– Men en del nätägare 
är jättekrångliga när föreningen vill 
göra så här. Man måste höja effekten på 
säkringen, men de säger att effektut
taget i fastigheten inte klarar det. Men 
det är ju samma effekt, bara att det går 
gemensamt.

Niklas Helsén. 

 »Det vanligaste är att man börjar  
med solceller, men många styrelser  
tar också ett helhetsgrepp med på  
laddning och solceller. Solel och ladd - 
ning är tekniskt två olika operationer,  
så det spelar inte någon roll om man  
inte installerar dem samtidigt.«

SOLCELLER I FÖRENINGEN. LEVERANTÖREN TIPSAR

Det pratas mycket om batteri-
lagring i dag. Hur intressant är 
det för en bostadsrättsförening?

– Många är nyfikna på batterier, men 
man har sällan nytta av ett batteri då 
man säljer elen till nästan samma pris 
som man köper tillbaka. Det finns inget 
ekonomiskt incitament.

Vilka fallgropar har ni sett hos 
bostadsrättsföreningar som vill 
ha solceller?

– Man måste ha i åtanke att mark
naden är oerhört het i dag, och vi som 
leverantörer tar gärna de enklaste 
installationerna. Det krävs en eldsjäl 
som driver annars riskerar man att inte 
komma vidare. 

– Man måste vara beredd att jaga 
leverantörerna. Ta in många offerter, 
för alla företag svarar inte. När man fått 
offerter gäller det för styrelsen att svara 
snabbt, säger Niklas Helsén och rekom
menderar föreningen att ha förankrat 
ett beslut om solceller på en medlems
stämma, och sedan låta styrelsen få för
troendet att göra upphandlingen, vilket 
ökar förutsättningen för att snabbt ta 
besluten.  ✖



Solceller som laddar de boendes elbilar låter ju lockande. Men trots höga elpriser så är 
inte den kombinationen alltid lika attraktiv som den låter. Vid Riksbyggen siktar man på 
att utveckla en AI-lösning, med målet att få bättre ekonomi.

Bättre laddning och solel med AI-stöd
 RIKSBYGGEN

e skyhöga elpriserna 
har satt ordentlig fart 
på intresset för solceller 
bland landets bostads
rättsföreningar, berättar 
Göran Danling som är 
affärsutvecklare inom 

energitjänster vid Riksbyggen.
– Laddning av elbilar är också riktigt 

hett. Men installation av solceller och 
laddning hänger inte alltid ihop, med 
dagens energipriser är det mer ofta mer 
lönsamt att sälja solelen.

Elbilarna är oftast borta från bo
stadsrättsföreningen under dagarna, 
när solen skiner och den billiga solelen 
flödar. 

På kvällar och nätter är det annor
lunda. Då har elbilarna hittat hem till 
sina laddplatser. Batterierna fylls med 
el från nätet, som i och för sig kan vara 
billig för den som har rörligt timpris.

D
– I dag är det utmaningar att hitta 

teknik och en affärsmodell som kan 
göra det gynnsamt med solceller för 
elbilsladdning. Det måste vara en 
styrning som gör att man lad
dar när solen lyser och det 
blåser, då elpriset är lågt, 
säger Göran Danling.

Att få bilägarna att 
medvetet och frivilligt 
styra laddning till dagtid 
och perioder med låga 
elpriser tror han inte på. De 
flesta är inte medvetna om el
prisernas variationer och koppling 
till ekonomi i laddning på detta sätt.

Men det kan finnas lösningar som 
kan öka nyttan. Hos Riksbyggen har 
man goda erfarenheter att att använda 
aiintelligens för att optimera fjärr
värme i fastigheter, berättar Göran 

Danling. Nu är man igång med att 
försöka upprepa detta för byggnaders 
elnät, vilket då skulle kunna ge nytta 

och bättre ekonomi för solceller som 
laddar elbilar.

– ailösningen kommer 
att utvecklas för prisopti

mering, och tanken är att 
den ska kunna styra efter 
solel, vanlig el från nätet  
och behov av elbilsladd
ning. 

Göran Danling är opti
mistisk och tror inte att den 
färdiga lösningen är alltför 

avlägsen.
– Jag såg hur snabbt man utvecklade 

ai för fjärrvärmen. När vi nu diskuterar 
ai för elen så gissar jag att en färdig 
lösning för elen finns inom 1–2 år, säger 
han.  ✖

Göran Danling. 

 Solceller och elbilar är hetare än någonon – men installation av solceller och laddning hänger inte alltid ihop. 
Med dagens energipriser är det mer ofta mer lönsamt att sälja solelen.  FOTO: UNSPLASH
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KRÖNIKA. ROBERT GRANSTRÖM

E
Vi i villa med solel  
är framtidens hjältar

n första rad med sol
paneler på villataket 
2013 gav mersmak. 
Vertikalt monterade 
vintertid gav de 103 
procent av paneler
nas märkeffekten 
redan i februari. Snö
reflektion och hög 

verkningsgrad i kyla 
gör sitt här i norr! Med så bra vinter
prestanda blev det en andra panelrad 
sommarn efter. Producerar runt 5,2–5,5 
mwh per år sen dess. 

Det var väl jag och ”Soljanne” från 
början här i byn. Sen var Älvsbyhus 
och Polarbröd tidigt ute också. Men 
redan då hade Piteå Energi slagit något 
slags världsrekord i produktion av solel 
genom att ha två solföljande riggar. 
Det gav optimalt uttag under de ljusa 
sommarnätterna och snöreflektion på 
vinter. För egen del blev det dock ”stel 
opererade” paneler i två olika lägen. 
Vertikalt uppställda på vintern och bra 
effekt alla timmar som solen är uppe. 

Idag var jag i vart fall på taket och 
vinklade upp panelerna i vinterläget. Väl 
där uppe spann tankarna igång kring 
ett 10årsjubileum. Tänkte lite extrovert 
sådär. Våfflor på solel! Kanske rent av 
uppe på taknocken! Sen singla ner de 
gräddade läckerheterna till hungrande 
gäster ... Naturligtvis samtidigt som jag 
skryter om gratis el och ett alternativt 
pensionssparande, som redan ger utdel
ning. Men sådana storstadsfasoner går 
inte hem här i byn, förutom våfflorna då. 

Så nu står man här med en anlägg
ning, dimensionerad för årsförbruk
ningen till elbilen. Investeringen i 
princip betald. Men det känns lite tomt! 
Har tankar på att bygga ut till 10–15 
mwh sådär. Täcka hela södertaket och 
så ett batterilager! Självklart mest för 
att jävlas med kraftbolagen. Men vi 
behöver hjälpas åt. 

Vi med villa, två miljoner hushåll, 
tillhör en slumrande elitstyrka när det 
gäller omställningen. Eget tak och en

  De vertikalt uppställda 
panelerna  ger bra effekt, 
men står upp till ”fotknö-
larna” i snö 2–3 gånger/
år. Lätt att trampa de 16 
meterna nedanför panel-
raden med snöskor, men 
gubben Granström börjar 
bli lat.

kelt att ta beslut att börja producera el. 
Investeringen på runt en kvarts miljon är 
en insättning i reell värdestegring i vil
lan. Normalavkastning på 7–8 procent är 
ganska bra jämfört med ett nytt badrum. 
Om dessa villaägare snittar 10 mwh på 
årsbasis blir det 20 TWh per år eller 15 
procent mer energi till Sverige. Minst 
lika yteffektivt som vindkraft. Men det är 
en extra slant på ett batterilager som är 
den stora ”killern” i sammanhanget. 

Låt oss till att börja med konstatera 
att prismodellen på Nordpol inte är en 
naturlag utan ett ”hittepå”, måhända 
skapad av några som fick leka affär för 
lite när de var små. Men prismodellen 
kan faktiskt gynna dig som konsument 
på samma sätt som den i dag gynnar 
kraftbolag. Googla på Mikael Martins
son Frösön, så förstår ni. 

Om vi dessutom tar det ett steg till. 
Går ihop och köper en årsproduktion 
från Northvolt, då får vi loss 60 gwh för 
60 miljarder kronor. (Om prognoserna 
på 1 000 kr/kWh för färdiga batterisys
tem stämmer). Kärnkraftverket i finska 
Pyhäjoki skulle klara 1,2 gw och var 
beräknat till 75 miljarder, när vi senast 
såg en kalkyl för satsningen. Ett batteri
lager på 60 gwh kan ledigt balansera ut 
dagnattskillnaden på 5 gw effektbe
hov i Sverige. Alltså: nattpris på dagen 
inom ett år. 

Men nu är ju Northvoltproduktionen 
redan såld. Och varför skulle kraft
bolagen bli sura av att vi gör av med 
mindre energi här hemma, när de kan 
sälja överskottet på export i stället? 
Dessutom behöver vi inte lägga in en 
60miljarders order till Northvolt. Vi som 
gillar att köra bil kommer snart äga ett 
så stort batterilager tillsammans. 

Och om vi, när vi kommer hem och 
slår på spisen under värsta höglasttim
man, lånar ut 15 km (via en vanlig 1fa
sanslutning) från de närmare 400 000 
laddbara bilar som rullar i Sverige i dag 
så ger det en bra bit över 1,2 GW effekt. 
Fattar ni? Bilägare i villa med solel är 
framtidens hjältar! ✖

ROBERT GRANSTRÖM 
kör en av de första  
Tesla Model S som  

levererades till Sverige.  
Han är ordförande  

för Biltestföretagens  
samverkansorganisation  

och expert inom  
vintertestning av fordon. 

Bor i villa i Älvsbyn.

HAR TANKAR PÅ 
ATT TÄCKA HELA 
SÖDER TAKET 
OCH SÅ ETT 
BATTERILAGER! 
SJÄLVKLART 
MEST FÖR ATT 
JÄVLAS MED 
KRAFTBOLAGEN.
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Ett och ett halvt år     med solpaneler
TIBOR SUMMERAR. 1,5 ÅR MED SOLPANELER
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Många har undrat och frågat: Hur mycket tjänar man 
egentligen på solpaneler? Hur mycket el får man?  
Hur mycket pengar kan man spara? Det finns  
generella beskrivningar, men många vill även  
se mer specifika exempel. Här summerar  
Elbilens Tibor Blomhäll sitt första ett  
och ett halvt år med solpaneler.

TEXT & FOTO TIBOR BLOMHÄLL
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 1,8 x 1,1 m är ett  
vanligt mått på solpaneler.

årt hus strax utanför 
Stockholm fick sol
paneler våren 2021. 
I januari begärde vi 
offert från tre olika 
leverantörer och 
valde sedan en av 
dem. I början av mars 
ringde montören på 

dörren. De satte upp 
27 paneler med sammanlagt 9,7 kWp 
märkeffekt, kopplad till en växelriktare 
med 8 kW maxeffekt. Solpanelerna 
monterades och anslöts till elnätet på 
tre dagar men sedan dröjde det två 
veckor till innan elbolaget kom, bytte 
elmätare och godkände att anläggning
en fick slås på och börja leverera el till 
elnätet från och med april 2021.

Tack vare det gröna avdraget, som 
gav skattereduktion med 15 procent 
av kostnaden för arbete och material, 
kostade anläggningen oss ganska exakt 
100 000 kronor.

När grannarna såg våra solpaneler 
ville de också skaffa egna. Montörer 
vittnar om att om någon på en gata 
skaffar solpaneler följer grannarna 
snart efter. Så blev det även på vår gata 
med till slut sju grannar som skaf
fat solceller de också. De flesta från 
olika leverantörer så vi har mycket att 
jämföra sinsemellan på grillfester och 
fikastunder.

I grund och botten har alla anlägg
ningar fungerat bra, en av grannarna 
fick dock problem med sin växelriktare 
som åtgärdades snabbt på garanti. Pa
nelerna på vårt hus är alla riktade rakt 
mot syd så de levererar mest el mitt på 
dagen. Andra grannar har mer spridda 
paneler, några på hustaket, några på ga
ragetak, pekandes mot olika håll. Då får 
de en flackare men jämnare effektkurva 
över dagen. I och med att den el man 
säljer till elbolaget betalas enligt timpris 
på Nord Pool, och timpriset brukar vara 
högre på morgon och eftermiddag än 
mitt på dagen, kan det faktiskt löna sig 
att montera solceller på öst och väst tak.

Då grannarna får skugga på sina 
paneler från skorsten, takkupor med 
mera monterade de optimerare vid sol
panelerna. Det ökar kostnaden några tio 
tusen kronor, men ökar samtidigt effek
ten som anläggningen kan leverera när 
panelerna delvis hamnar i skugga. Vi 
valde en anläggning utan optimerare då 
vi inte har skugga på våra paneler för

V
utom tidigt på morgonen från grannens 
ek. En solig vår eller sommardag kan vi 
få drygt 60 kWh el från våra solpaneler 
varav vi använder ungefär hälften själva 
och säljer resten till elbolaget.

Fast långt ifrån alla dagar är strålan
de fina. Man kan se på våra loggar exakt 
när varje moln passerar vårt hus, med 
tydlig dipp i elproduktionen. Det som 
förvånade oss var dock att även sådana 
dagar då det var ett så becksvart moln
täcke att man var tvungen att tända 
lampor mitt på dagen fick vi ändå ihop 
runt 10 kWh per dag.

Tittar vi på årsbasis är det under 
februarioktober som vi fått ordentligt 
med el från solpanelerna, det vill säga 
över 10 kWh per dag. Maj till och med 
augusti sålde vi mer el än vi köpte. Däre
mot gav panelerna inte särskilt mycket el 
under de tre vintermånaderna novem
ber, december och januari. Under hela 
december månad fick vi sammanlagt 
ihop 43 kWh – mindre än vad vi fick per 
dag på sommaren!

Med tanke på hur elpriserna dras
tiskt förändrades i år jämfört med vad 
som var vanligt förr i tiden är det bäst 
att dela upp de 18 månader vi haft an
läggningen i två perioder: de första tolv 
månaderna, mars 2021 till mars 2022 – 
och det som hände efter energikrisen. 

Hur har de skenande elpriserna påver
kat oss? Vi tittar först på de första tolv 
månaderna vi hade solpanelerna, ett 
slags ”så var det förut, innan elkrisen”:

April 2021 till och med mars 2022 
har våra solpaneler på ett år samman
lagt producerat 8,53 MWh el. (8 530 
kWh) Av dessa 8 530 kWh har vi använt 
3 242 kWh själva och sålt resterande 
5 288 kWh till elbolaget.

Genom att minska vår elförbrukning 
med 3 242 kWh sparade vi 4 052 kronor. 
För de 5 288 kWh vi sålt till elbolaget 
fick vi 3 767 kronor. Vi fick dessutom 
skattereduktion på 60 öre per kWh när 
vi lämnade in deklarationen, det blev 
3 173 kronor till. 4 052 + 3 767 + 3 173 
= 10 992 kronor.

Sammanlagt har vi alltså tjänat elva 
tusen kronor det första året tack vare 
våra solceller.

Sedan gick Ryssland in i Ukraina, 
gasen till Tyskland stängdes av och 
elpriserna steg till helt galna nivåer. Hur 
påverkade det oss med våra solpaneler? 
Jo tack, ganska bra.

Det första året 
med solceller
 Från april 2021 till  
mars 2022 har familjens 
solpaneler sammanlagt 
producerat 8 530 kWh. 
 Av dessa 8 530 kWh har 
familjen använt 3 242 kWh 
själva och sålt resterande 
5 288 kWh till elbolaget.
 Genom att minska elför
brukningen med 3 242 kWh 
sparade familjen  
4 052 kronor. 
 För de 5 288 kWh familjen 
sålt till elbolaget fick de 
3 767 kronor. 
 De fick dessutom skat
tereduktion på 60 öre per 
kWh, vilket blev 3 173 
kronor till. 
 4 052 + 3 767 + 3 173  
= 10 992 kronor.
 Sammanlagt tjänade 
familjen alltså nästan elva 
tusen kronor på solcellerna 
det första året.

  SNABBFAKTA

TIBOR SUMMERAR. 1,5 ÅR MED SOLPANELER
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 De 27 solpanelerna levererar upp till 9,7 kWp

 På sommaren kastar grannens ek skugga till kl 8. Den här dagen var 
solig, endast ett enda moln passerade kl 12.

April 2022 till och med september 
2022 har våra solpaneler på sex måna
der sammanlagt producerat 7,32 MWh 
( 7 318 kWh) el. Av dessa 7 318 kWh 
har vi använt 2 699 kWh själva och sålt 
resterande 4 619 kWh till elbolaget.

Genom att minska vår elförbrukning 
med 2 699 kWh sparade vi 4 153 kronor. 
För de 4 619 kWh vi sålt till elbolaget 
fick vi 8 257 kronor. Vi kommer dessut
om få 60 öre per kWh skattereduktion 
vid nästa deklaration (om inte reglerna 
ändras), vilket kommer bli ytterligare 
2 771 kronor. 4 153 + 8 257 + 2 771 = 
15 181 kronor.

Sammanlagt har vi tjänat över fem
ton tusen kronor på sex månader i år 
tack vare våra solceller.

Nu kan man inte rakt av jämföra sex 
sommarmånader med ett helt års siffror 
i fjol. Men i fjol fick vi i genomsnitt 71 
öre per kWh på solelen vi sålde – mot 
1,79 kronor i år! Två och en halv gånger 
så mycket. Samtidigt band vi elpriset i 
mars (ett genidrag så här i efterhand) på 
94 öre per kWh (inkl moms). Att kunna 
fortsätta köpa så billig el men få två och 
en halv gånger så bra betalt för solelen vi 
säljer har blivit en vinnande affär för oss. 

Det är mycket prat om återbetal
ningstid på solceller. Tittar vi på 2021 
års siffror skulle vi haft nio års återbe
talningstid. Tack vare årets rekordhöga 
elpriser har återbetalningstiden nu 
sjunkit till runt sex år. Men redan den 
första månaden efter att solpanelerna 
monterats fick vi en rejält minskad 
elräkning.

Under sommarmånaderna maj till 
augusti i år tjänade vi i genomsnitt 900 
kronor per månad på våra solpaneler. 
I stället för dyra elräkningar fick vi 
tusenlappar från elbolaget! I augusti i 
år till exempel skulle vi egentligen ha 
betalat 676 kronor för elen vi förbru

 »Att kunna fortsätta 
köpa så billig el 
men få två och en 
halv gånger så bra 
betalt för solelen vi 
säljer har blivit en 
vinnande affär.«
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kade. Men i och med att vi fick 1 891 
kronor för de 846 kWh solel vi sålde 
till elbolaget blev totalsumman på 
elräkningen – 1 215 kronor. Mi

nustecknet betyder att vi fick 1 215 
kronor från elbolaget.

Medan alla ojade sig över de höga 
elpriserna och pratade om elkris fick vi 
bara mer betalt ju högre elpriset blev. 
Speciellt när vi dessutom hade bundit 
priset på elen vi köper. Lågt inköpspris 
för vinterelen kombinerat med rena 
vinstmaskinen på sommaren ger oss 
lugn och ro mitt i energikrisen.

Och glöm allt du hade hört talas om 
återbetalningstider på solpaneler. De 
beräkningarna baserade sig på de gamla 
låga elpriserna. För samhällets skull 
hoppas jag nu inte att dagens elkris 
fortsätter länge till men om det gör det 
kommer vår återbetalningstid för solan
läggningen rasa från nio till sex år.

Räknar vi dessutom med att vi även 
har sluppit köpa bensin till våra elbilar 
blir det ännu mer lönsamt. Vi har två 
elbilar i hushållet som vi nu när vi har 
solceller försöker ladda så mycket som 
möjligt på dagtid, med solel. Det är en 
alldeles särskild känsla att köra runt 
med egenproducerad solel i batterierna!

Även på bilarna sparade vi mer ju 
högre bensinpriserna steg. Jag har 
tyvärr ingen exakt statistik över det men 
jag gissar att vi lyckas ladda cirka en 
tredjedel av den el våra bilar drog direkt 
från våra solceller. Vi kör cirka 2 500 mil 
per år (jag drygt 1 500, min fru knappt 
1 000). Skulle vi haft avgasbilar skulle 
de behövt 1 800 liter bensin det första 
året och 900 till den här sommaren. 
Bensinen kostade runt 17 kronor i fjol 
(ack gamla goda tider), totalt 30 000 
kronor. I år hade priset stigit till 21 
kronor litern, 900 liter skulle alltså ha 
kostat oss 19 000 kronor.

I stället för bensin för 49 000 kronor 
laddade vi en tredjedel ”gratis” från 
våra solpaneler och resten med billig 
inköpt el tack vare bundet elpris. På 18 
månader betalade vi drygt 6 000 kronor 
för elen till bilarna. En besparing på 
drygt 42 000 kronor!

Det är till och med så att vi kunde ha 
sparat tusen kronor till på att inte ladda 
bilarna med solel dagtid utan sälja den 
elen dyrt till elbolaget – och sedan lad
da bilarna med billigare el på natten. 
Men känslan att köra runt med solel är 
så oslagbar att man tar kostnaden.

Det lönar sig verkligen att skaffa 
både elbil och solpaneler. Man kan spa
ra tiotusentals kronor per år i minskade 
el och bensinräkningar. Dessutom, 
ju dyrare el och bensin blir desto mer 
kommer du att spara.

På 18 månader har vi hittills tjänat 
26 000 kronor på elen från våra sol
celler, plus 42 000 kronor till på att ha 
elbilar istället för bensinbilar.

I början av mars i år, när konflik
ten i Ukraina började och bensin och 
dieselpriserna sköt i höjden, satt mina 
arbetskamrater i fikarummet och ojade 
sig. Det var ju knappt ens lönt att köra 
till jobbet längre, all lön skulle gå åt 
på macken. De vände sig mot mig och 
undrade: ”Din elbil då? Priset på el har 
ju också gått upp, hur dyrt har det blivit 
för dig?” Jag rodnade nästan när jag 
erkände att ”tja nu när vårsolen tittat 
fram så laddar jag min elbil gratis från 
mina solceller”. Senare på sommaren, 
när jag berättade hur jag i stället för 
dyra elräkningar fick tusenlappar från 
elbolaget fick jag snabbt öknamnet 
”solcellsoligarken”. ✖

Det tredje  
halvåret med 
solceller
 Från april 20221 till  
september 2022 har famil
jens solpaneler sammanlagt 
producerat 7 318 kWh. 
 Av dessa 7 318 kWh har 
familjen använt 2 699 kWh 
själva och sålt resterande 
4 619 kWh till elbolaget.
 Genom att minska elför
brukningen med 2 699 kWh 
sparade familjen 4 153 
kronor. 
 För de 4 619 kWh familjen 
sålt till elbolaget fick de 
8 257 kronor. 
 De kommer dessutom få en 
skattereduktion på 60 öre 
per kWh, vilket blir ytterli
gare 2 771 kronor. 
 4 153 + 8 257 + 2 771 = 
15 181 kronor.
 Sammanlagt tjänade  
familjen alltså över 15 000 
kronor på solcellerna det 
tredje halvåret.

  SNABBFAKTA »Det lönar sig  
verkligen att skaffa 
både elbil och  
solpaneler.«

TIBOR SUMMERAR. 1,5 ÅR MED SOLPANELER

Produktion per månad 
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Solpanelerna levererar mest el februari- 
oktober. Knappt någonting under november, 
december och januari. Årets sommar blev 

mycket bättre än fjolårets, våra  
solpaneler genererade 25 procent mer el.
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— 
Skräddarsytt hela vägen. 
Både på insidan och utsidan.

Terra AC laddbox ger uppkopplad laddning av hög kvalitet, för både 
hem och företag. Den har inbyggd kommunikation, inbyggda skydd 
och lastbalanseringsfunktioner, samt tillhörande app för smidig 
installation och användning. 

Terra AC finns i flera modeller och med många optioner så att den 
kan skräddarsys efter hemmets eller företagets behov. En nyhet är 
att det nu även går att designa fronten för att personifiera, stärka 
varumärket, eller smälta in mot fasaden. Välj bland färdiga varianter  
eller skapa din helt egna design!

abb.se/laddinfrastruktur



i en verkningsgrad på  
30 procent. Vilket bland annat 
forskare i Nederländerna  
lyckades med tidigare i år. 
Deras så kallad ”tandemcell” 
använder både kiselbaserade  
celler och ytterligare ett 
halvgenomskinligt lager base
rat på mineralen perovskit. Det 
kan fånga upp de ultravioletta 
strålarna med en verkningsgrad 
på 19,7 procent. De kiselba
serade cellerna under har då en 
verkningsgrad på 10,4 procent 
som tillsammans gör att cellen 
kommer upp i 30,1 procent. 
 Tidigare har forskare i USA ut

vecklat celler med en verkningsgrad 
på 32,54 procent. Deras ”knep” 
byggde på att förse en kiselbaserad 
solcell med ett andra skikt i flera 
lager av galliumarsenid som halvle
dare. Tillverkningen av sådana celler 
är dock fortfarande mycket dyrt.
 Större hopp ges då till perov
skitceller, som ses som nästa steg 
i utvecklingen. De är billiga och kan 
även placeras på ytor som fönster, 
bilar – till och med textilier.

Watt, vadå?
 
 Verkningsgraden anges i procent. 
Hur mycket el som genereras anges 
däremot i watt. Båda saker hänger 
så klart ihop. Högre verkningsgrad, 
mer watt. 
 Men även storlek, placering och 
vädret spelar in. De (ofta) svarta 
ytorna vi ser på tak är seriekopplade 
solceller som tillsammans utgör en 

panel. I dag är de ofta strax 
under två kvadratmeter 

stora och varje panel 
kan generera mellan 
300 och 400 watt. 
 Det är också priset 
per watt som ofta 
anges som jämförelse 
mellan olika paneler. 
 Siffran är en peak

effekt, alltså vid  
optimala förhållanden 

med mycket solljus.  
 Som elbilsägare är du kanske 

van att tänka i kWh, som ju anger 
förbrukning och batteriets kapacitet. 
Lite förenklat kan man då säga: tio 

SOLCELLER. SÅ FUNKAR DET
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Solen som energikälla 
– en gammal idé
 
 Som med det mesta är inget nytt 
under solen. Själva grunden till sol
celler är den fotoelektriska effekten  
som får elektroner att röra sig när 
metaller träffas av solljus. Det 
upptäcktes redan 1839, men kunde då 
inte förklaras. 
 Några decennier senare tillverka
des den första fungerande solcellen, 
år 1883. Med guld som en komponent 
och en verkningsgrad på endast en 
procent var den varken effektiv eller 
ekonomiskt gångbar. 
 1954 presenterades vad som 
brukar kallas den första praktiska 
solcellen vid Bell Laboratories i USA. 
Precis som de flesta solceller i dag 
var den kiselbaserad – ett material  
som kan utvinnas ur vanlig sand  
– och hade en verkningsgrad på 6 
procent. Genombrottet kom med an
vändningen av solceller för satelliter 
i det amerikanska rymdprogrammet 
som höll på att byggas upp. 

Verkningsgrad?
 
 Begreppet beskriver hur mycket  
av energin i solens strålar som  
omvandlas till elektricitet. 
 I bästa fall har de kiselbaserade 
solcellerna i dag en verkningsgrad  
på upp till 22 procent. Resten av 
energin reflekteras bort av ytan. 
 Det finns alltså utrymme för för
bättring. Vilket är precis vad olika 
forskningsprojekt arbetar på 
genom försök med nya ma
terial. Solljuset består 
av vågor med olika 
våglängd. Beroende på 
solcellens material 
absorberar panelerna 
ett visst spektrum 
och omvandlar det 
till elektricitet.
 Dagens solceller 
kan till exempel inte 
dra nytta av de energirika 
uvstrålarna. Med ett extremt 
tunt skikt av nanokiselpartiklar har 
forskning visat att även de kan fång
as in och höja verkningsgraden. 
 Ett uttalat mål är att komma upp 

Solceller –  
så funkar det 
Att det finns energi i solens strålar 
känner nog vi i Norden till bättre än 
andra. När de första, lätt värmande 
strålarna träffar ansiktet efter en 
lång vinter är det som att kroppen 
vaknar till liv igen. Men hur går det 
egentligen till när solcellerna  
omvandlar strålarna till el? 

TEXT CARL UNDÉHN  ILLUSTRATION VECTORJUICE

1,6 GW
– det är den totala  
installerade effekten  

från solceller  
i Sverige. 
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SOLCELLER. SÅ FUNKAR DET

Solinstrålningen på våra breddgra
der gör det däremot till ett mindre 
problem. De svalare temperaturerna 
även på sommaren hos oss jämfört 
med längre söderut är därför till en 
fördel. Att solen står lågt på vintern 
gör däremot att infallsvinkeln av 
solens strålar inte blir optimal. 
 För att kunna jämföra solceller 
finns standardtester – inte helt olikt 
WLTPsiffrorna som anger räckvidden 
för elbilar. Standard Test Condition, 

STC, anger effekt och verk
ningsgrad vid en sol

instrålning på 1 000 
watt per kvadrat 
och 0 graders 
infallsvinkel samt 
att solcellen har 
en temperatur på 
25 grader. 
 Det är däre

mot förhållanden 
som främst hittas i 

labbmiljö. Mer rea
listiskt är då resultaten 

från de så kallade NOCTtes
terna. Förutom att vind tas med mäts 
då effekten vid en solinstrålning på 
800 watt per kvadrat och 0 graders 
infallsvinkel samt att solcellen har 
en temperatur på 45 grader. 

paneler på taket kan 
en solig dag gene
rera 4 kWh under 
en timmes tid. Och 
naturligtvis – ju fler 
paneler desto mer el. 
 Eftersom verknings
grad och mängden watt de 
kan generera är konstant är 
placeringen viktig för att ge pa
nelerna så bra förutsättningar som 
möjligt för att utnyttja deras maxi
mala potential. Billigare celler har 
oftast lägre verkningsgrad. Har du 
gott om plats kan det kompenseras 
med fler paneler och löna sig ändå.

Så hur funkar det 
egentligen?
 
 Att ett vindkraftverk alstrar 
ström ser ju alla. Vingarna roterar 
i vinden som driver en generator. En 
solcell däremot sitter ju bara där. 
Inget rör sig – eller? Jo, i den 
mörka ytan sker en febril aktivitet av 
elektroner som sprätter omkring. 
 Precis som att livslusten väcks 
till liv i oss människor när vårens 
första solstrålar värmer oss får 
också elektronerna spring i benen när 
de träffas av solen. 
 Dagens solceller består av en 
kiselbaserad yta av halvledare i två 
skikt, samt ett tredje gränsskikt. 
Det främsta kännetecknet – den  
mörka ytan – är ett skydd, men  
färgen ökar även upptagnings
förmågan av solljus. 
 För att få så bra effekt som  
möjligt ”dopas” kiselkristallerna  
med olika material. Det övre så 
kallade ”nskiktet” dopas med fosfor 
som har flera elektroner än kisel.  
En del elektroner blir över och  
skiktet får en negativ laddning. 
 Det andra ”p-skiktet” ges en 
positiv laddning genom att dopas med 
bor, som har färre elektroner. Det 
blir alltså plats över i pskiktet som 
nu har ”elektronhål”. Mellan de båda 
sidorna hittas det tredje PNskiktet 
där det uppstår ett elektriskt fält  
av elektroner som vill jämna ut  
förhållandet mellan sidorna. 
 När fotoner i solljuset träffar 
det övre nskiktet frigörs elektroner 
som slås loss från sina bindning

ar. I jakten på en ny 
plats att inrätta sig 
i måste elektronen ta 
sig genom PNskiktet 
till ett elektronhål på 

andra sidan. 
 Genom att koppla 

samman de båda sidor
na med ett finmaskigt nät 

kan den elektriska ström som upp
står fångas upp. Det handlar då om 
likström som sedan omvandlas till 
växelström med en växelriktare. 

Temperaturen  
påverkar 

 Hela idén med sol
celler är ju att de ska 
utsättas för sol. Men 
värmen som följer med 
det kan skapa problem. 
Ju högre temperatur desto 
lägre blir verkningsgraden och 
mängden el de kan generera. 
 För varje grad minskar verknings
graden med ungefär 0,4 procent. I 
praktiken kan det betyda att paneler 
är mindre effektiva riktigt soliga 
– och varma – sommardagar än en 
solig dag på våren. 
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92 359 
– så många nätanslutna  
solcellsanläggningar  
fanns det Sverige i  
slutet av 2021.

1%
– så stor del av  

Sveriges elproduktion  
står solceller  

för. 

VäxelriktareFörbrukning

Överskottsel 
säljs…  ... egenproducerad 

el används

Elbil
Elnätverk

Styrmodul
Elmätare
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Så förbereder  
du solcellsköpet

 EXPERTEN TIPSAR

INSTALLERA SOLEL. EXPERTENS TIPS
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Hög efterfrågan i kombination med komponentbrist har  
lett till att den som vill skaffa solceller kan få vänta  

länge på att komma igång – i värsta fall ett år eller mer.  
Och det är inte bara hos leverantören det kan ta tid.  

Energimyndighetens expert tipsar om vad du ska tänka på  
och hur du kan undvika att processen blir onödigt lång.

TEXT LOTTA HEDIN  ILLUSTRATION VECTORJUICE

INSTALLERA SOLEL. EXPERTENS TIPS

Elin Larsson, analytiker 
vid Energimyndigheten. 
Foto: Energimyndigheten 

  SNABBFAKTA

 Innan installationen 
påbörjas ska solcells
leverantören skicka en 
föranmälan till din lokala 
nätägare, som kontrollerar 
att det går att ansluta 
anläggningen till nätet. 
 Nu är handläggningsti
derna hos flera nätbolag 
väldigt långa, och det kan 
ta upp till ett halvår att 
få besked. Tidigare kom 
beskedet normalt innan 
installationen påbörjades, 
men nu hinner anläggning
en ibland komma på plats 
innan beskedet är klart.
 När väl beskedet kommer 
kan nätägaren ha kommit 
fram till att nätet behöver 
förstärkas innan det kan ta 
emot el från din anlägg
ning, och det finns i dag 
ingen maxgräns för hur 
lång tid ett sådant arbete 
får ta.
 I väntan på att för
stärkningsarbetet görs 
finns det dock möjligheter 
att komma igång med sin 

solcellsanläggning och 
producera för egen elkon
sumtion, utan att mata ut 
något till elnätet. För en 
sådan lösning krävs teknisk 
utrustning, som ibland är 
inkluderat i solcellspa
ketet och ibland måste 
köpas till. Kostnaden för 
att köpa till utrustningen 
separat ligger enligt Eons 
expert på mellan fem och 
tio tusen kronor.
 Om du behöver höja  
din huvudsäkring kan det 
tillkomma kostnader för 
att ansluta anläggningen 
till elnätet och ta längre 
tid.
 När installationen är 
klar gör elektrikern en  
anmälan om färdigställan 
till elnätsbolaget.
 Innan din solcellsan
läggning kan tas i drift 
och du kan börja sälja el 
till nätet kan nätägarens 
tekniker behöva komma och 
byta din elmätare till en 
tvåvägsmätare.

Installation och anslutning  
till elnätet - därför kan  
väntan bli lång

öga elpriser och en 
orolig omvärld har 
lett till rusning efter 
solceller, med kö
bildning hos instal
latörerna som följd. 
Som Elbilen tidigare 
berättat ligger vänte
tiderna för en normal 

villaanläggning i dag 
på mellan sex och tolv månader. 

– Det är både långa leveranstider på 
material som solpaneler och 
växelriktare och brist på 
installatörer med rätt 
kompetens, säger Elin 
Larsson, analytiker 
på Energimyndighe
ten och ansvarig för 
Solelportalen, där 
myndigheten samlar 
information och väg
ledning om solceller. 

Det är heller inte bara 
hos solcellsleverantörerna 
det kan ta tid. Ett växande 
problem när fler och fler vill ansluta 
sina anläggningar till elnätet är att det 
kan dröja flera månader, i värsta fall år, 
innan nätägaren ger sitt tillstånd. 

– Vi får mejl från personer som 
beskriver just det: ”Jag står här med 
min färdiga solcellsanläggning, men 
nätägaren tar inte emot den, vad gör 
jag?” säger Elin Larsson.

Tyvärr finns inte så många råd att 
ge i det läget. Nätägaren kan inte neka 
någon att ansluta sin anläggning till el
nätet, men på vissa ställen kan nätet be
höva förstärkas först och det finns i dag 

H
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ingen maxgräns för hur lång tid det 
får ta. Det finns dock sätt att kom
ma igång med solelproduktion 
för sin egen konsumtion, utan 

att mata ut och sälja överkottet (se 
faktaruta).
Elin Larssons råd är att undersöka 

hur det ser ut i ens lokala nät innan man 
påbörjar processen att skaffa solcel
ler. Det gör man genom att kontakta 
nätbolaget, eller kommunen som också 
kan ha information om hur det ser ut i 
området.

– Nätbolagen brukar inte vilja lova 
något på förhand, men man kan få en 
indikation, säger hon.

Att vara väl förberedd och undersö
ka sitt tak i förväg är ett annat råd till 
blivande solcellsköpare. Att upptäcka 
att taket är i för dåligt skick först när 
solcellsföretaget är på plats kan fördröja 
processen.

På Solelportalen finns även en mo
dell för att beräkna hur lång återbe
talningstiden blir för din anläggning. 
Men det beror mycket på elprisernas 
utveckling över tid, något som kan vara 
svårt att bedöma.

Ekonomin bygger till stor del på 
vad du sparar genom att slippa köpa 
in el och vad du tjänar på att sälja din 
överskottsel. 

– Det kan variera mycket vad olika 
bolag betalar för elen du säljer, så det 
kan löna sig att ta kontakt med flera. Du 
behöver inte sälja till din elleverantör 
utan kan ha olika avtal för att köpa och 
sälja el. Men en del är inte så pigga på 
att köpa av dig när de inte också får 
leverera till dig. ✖

 »Det kan variera 
mycket vad olika 
bolag betalar för 
elen du säljer, så det 
kan löna sig att ta 
kontakt med flera.«

FYRA STEG TILL EGEN  
SOLCELLSANLÄGGNING

1
 Ta reda på hur lång livslängd  
ditt tak har, hur mycket sol det  
får och om elnätet i ditt område är 
redo att ta emot mer solel.
 Solcellernas livslängd är uppemot 
30 år – kommer ditt tak hålla lika 
länge? Om du är osäker kan du låta 
en oberoende besiktningsman göra  
en underhållsbesiktning. På Svenska  
byggingenjörers riksförbunds sida  
sbr.se kan du hitta en besiktningsman 
i ditt län.
 Hur mycket solcellerna kan  
beräknas producera beror på flera 
saker, som vilket väderstreck de  
står i, vinkeln på taket och var i 
landet du bor. Det finns flera verktyg 
på nätet som gör beräkningar,  
till exempel solcellskollen.se.
 Nätägaren kan inte neka dig att 
ansluta din solelsanläggning, men 
kan hänvisa till att nätet behöver 
förstärkas först, och det är i dag 
inte fastställt hur lång tid det får 
ta. Ta reda på hur det ser ut där du 
bor innan du startar installationen.

Undersök  
förutsättningarna  

INSTALLERA SOLEL. EXPERTENS TIPS
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Så tjänar du pengar 
på din överskottsel

 Den egenproducerade el som du  
inte själv använder kan du sälja till  
ett elhandelsbolag.
 Du behöver inte sälja elen till  
samma bolag som du köper el från. 
Olika företag betalar olika mycket,  
och det kan löna sig att jämföra.
 Du får också en skattereduktion  
på 60 öre per såld kWh i påföljande  
års deklaration.
 Du kan också få ersättning för  
nätnytta, även kallat överförings-
ersättning. Den ligger normalt runt  
tio öre /kWh och är en bonus från  
elbolaget för att du levererar el  
i närheten av andra förbrukare.

2 3 4Ta in offerter 
från leverantörer

 Kontrollera att företaget är  
registrerat hos Elsäkerhetsverket  
för verksamheten elproduktions-
anläggningar.
 Energimyndigheten rekommenderar 
att man tar in minst tre offerter.
 På Energimyndighetens solelportal 
finns en mall som du kan använda för 
offertförfrågningar.
 Olika solpaneler har olika effekt. 
Jämför därför pris baserat på  
installerad effekt, kr/kW.
 Se över vilken leveranstid som  
utlovas och vad som gäller om  
leveransen och installationen  
skjuts upp.
 Se till att fabrikat och model l-
nummer för solcellspaneler, växel-
riktare mm finns med i offerten.

Betalning och  
skattereduktion

 Den som installerar solceller  
får ta del av skattereduktion för  
grön teknik, det så kallade gröna 
avdraget, som i dagsläget kan  
göras med 15 procent av kostnaden  
(både arbete och material) för  
installation av nätansluten solcells-
anläggning. Den nya regeringen  
vill höja övdraget för solcells - 
ins tallation till 20 procent från  
den 1 jan 2023.
 50 procents avdrag ges för  
installation av teknik för lagring av 
solel, det vill säga batterier och 
tillhörande växelriktare. Avdraget 
görs direkt på fakturan.

INSTALLERA SOLEL. EXPERTENS TIPS

KÄLLOR: ENERGIMYNDIGHETENS  
SOLELPORTAL, E.ON, SVENSK SOLENERGI
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Det är högtryck på solceller, 
något som även märks på  

priserna. Frågan är om man 
bör skynda att slå till innan  

de ökar ännu mer, eller  
vänta på att rusningen avtar 

och priserna går ner? 

TEXT: LOTTA HEDIN  ILLUSTRATION: VECTORJUICE

 EXPERTEN TIPSAR

INSTALLERA SOLEL. VANLIGA FRÅGOR
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Skynda  
fynda eller 
avvakta?

OCH TIO ANDRA  
VANLIGA FRÅGOR FRÅN  

SOLCELLSKÖPARE
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Erik Wallnér,  
Solcellskollen. 

Oskar Öhrman,  
Svensk Solenergi.  
Foto: Jann Lipka. 

ram till år 2020 rasa
de priserna på solcel
ler för varje år. Men 
sedan bröts trenden 
och priserna började 
öka. Orsakerna var 
flera: dyrare material 
och kringutrustning, 

och högre lönekost
nader.

Skatteverkets siffror över hur mycket 
de som utnyttjat det gröna avdraget 
betalt för sina solcellsanläggningar det 
första halvåret 2021 och samma period 
2022 visar inte på så stora skillnader: 
snittet låg på 144 000 respektive 149 000 
kronor, en ökning med blygsamma 
5 000 kronor eller 3,5 procent i snitt.

Men den som fick skatteavdrag i 
våras godkände troligen sin offert flera 
månader tidigare, och sedan dess har 
det hunnit hända en del på marknaden. 
Någon statistik över prisutvecklingen 
det senaste halvåret finns inte när detta 
skrivs, men kunder som haft koll på  
priserna under en längre tid, eller 
jämför offerter de tar in nu med vad 
grannen nyligen betalade, vittnar om att 
det rakat i höjden rejält. 

När undertecknad skriver in sin 
egen adress på ett antal leverantörers 
webbsidor och klickar för att få ett 
prisestimat, ligger de mellan 35 och 100 
procent över de priser jag fick hos sam
ma företag för knappt ett och ett halvt 
år sedan. Kommer det hålla i sig?

Oskar Öhrman, tekniskt ansvarig på 
branschföreningen Svensk Solenergi, 
har ingen prisnedgång i sikte.

– Utifrån de indikatorer vi har nu 
tror vi att det höga intresset för solceller 
kommer hålla i sig ett bra tag framöver, 
fram till sommaren definitivt, och vi 
ser ingenting som tyder på att priserna 
skulle gå ner från dagens nivå under 
nästa år. Jag tror de kommer ligga  
hyfsat stabilt, säger han.

Erik Wallnér, solcellsexpert och 
grundare till jämförelsesajten solcells
kollen.se, är inte lika övertygad.

– Det har varit en helt galen rusning 
nu. Har man möjlighet att vänta kom

F
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mer man nog kunna få lite bättre pris, 
säger han.

Hur länge ska man vänta?
– Det är svårt att säga då de höga el

priserna både leder till en bättre kalkyl 
för solceller, men också till den höga 
efterfrågan som driver upp priserna.

Jag tror att de långa väntetiderna 
som är nu kan göra att folk avvaktar 
lite och att det får en dämpande effekt. 
Ett solcellsköp nu kommer inte kunna 
hjälpa dig att ducka höga elpriser i  
vinter på grund av långa väntetider. 
Men historiskt sett har det varit bra att 
köpa solceller under vintern, då har 
efter frågan varit lite lägre.  

Samtidigt ska man inte förvänta sig 
för mycket, menar Erik Wallnér.

– Vill man ha priser som det var för 
ett och halvt år sedan kommer det nog 
att dröja ett tag.

Enligt Oskar Öhrman på Svensk 
Solenergi står själva solcellspanelerna 
för cirka 40 procent av totalkostnaden 
för en färdiginstallerad anläggning. 
Arbetskostnaderna för installationen 
och övrigt material står för ungefär 30 
procent vardera. 

– Priserna har gått upp något de 
senaste ett och ett halvt åren. Först var 
det priserna på solpaneler som ökade, 
men det senaste halvåret är det främst 
kostnaderna för installationsarbetet 
som ökat. Det är det som är den trånga 
sektorn och den främsta förklaringen 
till att det är så långa köer nu, att det 
inte finns tillräckligt mycket folk som 
kan installera, säger han. ✖

 »Det har varit en helt 
galen rusning nu. Har 
man möjlighet att vänta 
kommer man nog kunna 
få lite bättre pris.«

 »Vi ser ingenting 
som tyder på att 
priserna skulle gå 
ner från dagens 
nivå under nästa 
år.«
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1 Vad ska man  
tänka på när man 

väljer leverantör?
 
  Välj en ackrediterad installatör 
som är registrerad hos elsäkerhets
verket. Branschorganisationen har 
certifieringar, men de säger inte 
allt. Kolla upp längehur installatören 
har funnits. Har de nöjda kunder?

2 Vilka paneler ska jag välja?
 
 - Det finns många olika tillverka
re men solpaneler är tekniskt väldigt 
standardiserade. Billigare solpaneler 
har plastbaksida. Glasglaspaneler 
har längre garanti.

3 Hur länge håller solcellsanlägg-
ningen? Behövs det 
service?
 
 - Själva panelerna fungerar i 
många decennier, vanligen utan 
servicebehov. Växelriktarna håller i 
snitt runt 15 år så de kommer behöva 
bytas minst en gång under anlägg
ningens livslängd.(Anläggingen behö
ver också kontrolleras regelbundet så 
det inte uppstått skador från väder 
och vind. Läs mer på sid 40.)

TILL SOLCELLSKOLLENS 
ERIK WALLNÉR

10 andra 
vanliga 
frågor 



10
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9 Behöver man ha 
optimerare?  

Alla säger olika.
 
 – Optimerare är en vattendelare  
i solcellsbranschen. En optimerare  
är en elektronisk komponent som 
sätts på en solpanel för göra den 
mindre beroende av andra solpane
ler, och göra anläggningen mindre 
påverkad av skugga. Men det beror 
på vilka förutsättningar man har på 
taket, hur skuggigt man har. För 
viss skuggproblematik är det en bra 
lösning. Om man har fler än två 
vinklar på taket är optimerare också 
att föredra. Samtidigt vill man ha så 
få felkällor som möjligt, och inte ha 
onödigt mycket avancerad elektronik 
på taket som kan gå sönder.

   Måste jag  
anlita en  

solcellsleverantör? 
Kan jag inte  
importera grejerna 
själv och montera, 
och anlita någon  
som kopplar in det?
 
 – Det finns väldigt mycket regler 
kring installation av solceller och 
det är få grejer man får göra själv. 
Det är heller inte bara att köpa 
delarna, en växelriktare till exempel 
måste också vara rätt inställd efter 
landets nätkoder. Hela tillstånds
biten blir betydligt krångligare om 
du inte går genom en leverantör. I 
dagens läge skulle det nog också 
vara svårt att hitta ett företag med 
rätt behörighet som bara vill komma 
och koppla in anläggningen.

4 Hur mycket bättre 
kan panelerna bli  

i framtiden?
 
 - Panelernas verkningsgrad  
kommer fortsätta förbättras, men 
inte lika snabbt som tidigare. För 
fyra år sedan låg verkningsgraden  
på 18 procent, panelerna som säljs 
i dag ligger runt 21 procent. Om  
fem år når de kanske uppemot 2325 
procent. Den övre gränsen för kisel
paneler (som idag är det i särklass 
vanligaste på marknaden) ligger 
strax över 30 procent.

5 Ska jag skotta bort snön från 
panelerna på vintern?
 
 - Nej, det är inte att rekommen
dera. Endast 510 procent av  
årsproduktionen sker under de fyra 
vintermånaderna november till  
februari. Man får ut 25 gånger  
mer el i juni än i december.  
Panelerna kan skadas vid skottning 
om man är oförsiktig.

6 På våren kan  panelerna täckas  
av tjock lager av  
pollen. Bör man spola 
bort det? Och hur är 
det med höstlöven?
 
 - Att spola bort pollen ger endast 
försumbart effekt. Höstlöven har 
störst påverkan. Men regnet brukar 
ta hand om dem på naturlig väg.

7 Kan hagel skada mina solpaneler?
 
 - Jag har aldrig hört talas om 
någon anläggning i Sverige som ska
dats av hagel.

8 Ska jag köpa till ett batterilager? 
Är det lönsamt?
 
 – Det vanligaste sättet man 
använder batterier på – att lagra 
överskottsel från solcellerna som 
man sen använder när de inte pro
ducerar något – det är inte lön
samt i dag, trots möjlighet att göra 
avdrag med nästan 50% på investe
ringen för batterilager. Man tjänar 
mer på att sälja sin överskottsel än 
att lagra den. Men det är rimligt att 
köpa en växelriktare som är anpassad 
för att kunna komplettera med ett 
batteri senare. Kalkylen kan komma 
att se annorlunda ut längre fram. 
(Läs mer om batterier för lagring av 
solel på sid 44.)
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  TIPS!et är ovanligt att 
det uppstår brän
der i solcellsan
läggningar, men 
när det händer är 
det ofta felaktiga 

installationer som är orsaken. 
Samtidigt kan dåligt underhåll 
också innebära en brandrisk. 
Enligt Elsäkerhetsverket är 
det därför viktigt att både se 
till att den som gör installa
tionen har rätt kompetens och 
att kon trollera anläggningen 
regelbundet efter att den tagits 
i bruk.

– Det är du som ägare som 
är ansvarig för din anläggning. 
Till att börja med – ställ krav 
på din leverantör. Kontrollera 

att komponenterna som ingår i 
anläggningen är cemärkta, och se till 
att du får med alla dokument inklusive 
drift och skötselinstruktioner. Sedan 
får man hitta rutiner för att kontrollera 
det man själv kan, åtminstone en gång 
om året, säger Jonas Bengtsson som är 
elinspektör på Elsäkerhetsverket.

På myndighetens hemsida finns en 
checklista att pricka av när man gör sin 
egenkontroll. Det handlar bland annat 
om att vara uppmärksam på om det 
blivit sprickor i panelerna, om det trängt 
in vatten någonstans och att kontrollera 
att jordfelsbrytaren fungerar.

– Om man aldrig använder en bry
tare kan det bli oxid på kontakten, så 
testa att slå av och slå på. Kontrollera 
också att kablar sitter infästade bakom 
pan elerna, om de ligger och slår i vin
den eller nöter mot något sliter det och 
kan gå hål.

Utöver den kontroll man gör själv 
bör man med jämna mellanrum anlita 
ett elinstallationsföretag, som kan 
inspektera det man själv inte kommer 
åt, säger Jonas Bengtsson.

– Hur ofta man behöver göra det 
beror lite på hur utsatt läget för solcells
anläggningen är, men ungefär vart 
tredje fjärde år är lagom.

Ett annat problem som ibland uppstår 
kring solcellsanläggningar är att de ger 
upphov till radiostörningar. Det kan ytt
ra sig genom att mobilens uppkoppling 
försämras, att tvbilden blir dålig eller 
att blåljustrafikens radiokommunikation 
inte fungerar som den ska.

– Det är ofta kopplat till komponen

D

ter som inte är konstruerade på rätt sätt, 
bland annat har det varit problem med 
optimerare.

Bor man nära ett flygfält, en radio
mast eller en militäranläggning bör 
man berätta det för sin installatör. 
Ibland kan det krävas särskilda tillstånd 
för att installera solcellsanläggningar i 
sådana områden. Det kan också ställas 
särskilda krav på anläggningen.

– Det hör inte till vanligheterna, men 
det har hänt att personer har fått plocka 
ner sina solcellsanläggningar på grund 
av störningar eller risk för störningar. 
Då är det bättre att undersöka vad som 
gäller i ens område innan man sätter 
upp dem, säger Jonas Bengtsson.   

Han befarar att problemen kopplade 
till solcellsanläggningar kommer bli fler 
framöver. 

– Ja, tyvärr tror jag att vi kommer att 
få se fler både bränder och störningar. 
Så det gäller att de som monterar an
läggningarna har kunskaper om el, så 
man inte får de problemen, och att man 
kontrollerar så att man inte får slitage 
som kan innebära risker, säger han. ✖

TEXT: LOTTA HEDIN  
FOTO: PEXELS, ELSÄKERHETSVERKET

 Du som ägare är ansvarig för 
din anläggning.

INSTALLERA SOLEL. UNDERHÅLL

Kontroll du kan  
göra själv

 2019 inspekterade Elsäkerhets
verket ett 40tal slumpvis utvalda 
solsolcellsanläggningar över hela 
landet. I ungefär en tredjedel av 
anläggningarna hittades installa
tionsbrister. 
 Enligt elsäkerhetslagen är den 
som äger en solcellsanläggning skyl
dig att kontrollera den fortlöpande.
Exempel på kontroll du kan göra 
själv är:
 Kontrollera att inga synliga  
skador finns på solcellspanelerna.
 Var uppmärksam på skador  
efter vintern (från snö och eventuell 
skottning).
 Titta efter tecken på att  
komponenter kan läcka in vatten.
 Är alla synliga kablar hela?  
Var uppmärksam på skav, sprickor 
eller skador efter gnagare.
 Läs mer på elsakerhetsverket.se

Myndigheten 
befarar fler 
olyckor – så 
kontrollerar 
du din  
anläggning
Antalet bränder och  
andra allvarliga incidenter 
kopplade till solceller har 
hittills varit få i Sverige. 
Men i takt med att antalet  
anläggningar ökar förväntar 
sig Elsäkerhetsverket att 
problemen kommer bli fler.

 UNDERHÅLL 

Jonas Bengtsson, 
elinspektör. 

/ 40 Elbilen Solcellsspecial 2022



Electric adventures are waiting.  
Keep your eyes open for our next  
chapter within electrical charging.
garo.se

Black, white,  
grey & faluröd.
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 »Tempot i branschen går ut över kvaliteten«
Den höga efterfrågan på solcellsanläggningar har  
skruvat upp tempot i branschen, något som allt  
oftare går ut över kvaliteten på installationerna.  
Det menar Axel Svensson, vars företag utför oberoende  
besiktningar av solcellsanläggningar åt privatpersoner. 
Dåliga kabeldragningar och bristande snö- och vind-
lastberäkningar hör till de vanligaste problemen.

et finns i dag inget krav på 
att en solcellsanläggning 
måste besiktas av en obe
roende part innan den tas 
i bruk. Ändå är det många 
köpare som vill genom

föra en sådan besiktning innan de gör 
sin slutbetalning till leverantören. 

Institutet för solenergikvalitet där 
Axel Svensson är vd erbjuder just den 
tjänsten, och i år har företaget märkt att 
efterfrågan ökat markant.

Vilka är de vanligaste felen som 
ni upptäcker vid en besiktning?

– Det är mycket dåliga kabeldrag
ningar – kablar som inte är fastsatta 
ordentligt utan hänger under paneler
na, eller att man dragit hårt på kablarna 
vid uppfästningen så att de utsätt för 
konstant stress. Vi ser också att man 
blandar kontaktdon på ett felaktigt sätt. 
Det är också vanligt att det saknas snö
och vindlastberäkningar, eller att de är 
bristfälligt gjorda, säger Axel Svensson.

I värsta fall kan felaktiga kontakter 
och dåligt dragna kablar leda till kort
slutning och brand, berättar han.

– När det gäller bristfälliga snö och 
vindlastberäkningar kan de leda till 
att snön krossar panelerna, eller att 
delar lossnar och åker ner. För många 
kommer anläggningen sluta fungera 
långt innan den är avbetalad, för andra 
kommer anläggningen eventuellt börja 
brinna.

Axel Svensson har tidigare själv jobbat 
med installation av solceller. Enligt 
honom har den snabbt ökande efter
frågan på solcellsanläggningar skruvat 
upp tempot i branschen, något som han 
menar allt oftare går ut över kvaliteten 
på installationerna.

– Bolagen växer så snabbt nu samti

D

digt som det är svårt att hitta folk. Ut
bildningen som man ger nya montörer 
är ofta väldigt kort. De som jobbar uppe 
på taken är sällan elektriker, och har 
du inte fått tillräcklig utbildning kan 
kabeldragningen bli lite hur som helst. 
Sen är tidspressen ofta stor, man har ett 
schema och måste iväg till nästa ställe. 
Det händer att vi pratar med installatö
rer som själva vet att de inte gör ett bra 
jobb, men som säger att de är beredda 
att ta backarbetet sen, om någon klagar.

Enligt Axel Svensson brukar solcells
leverantörerna åtgärda de punkter de 
fått nedslag på i besiktningarna som 
hans företag utför.

– Det brukar gå bra. Men det finns 
en del fall där företaget blånekar allt. 
Skulle det vara så hjälper vi till att ta 
det vidare, hela vägen till arn om det 
behövs.

Företaget lägger också upp protokol
len från alla genomförda besiktningar 
på sin hemsida, så att köpare av solel 
själva ska kunna jämföra olika leveran
törer innan köp.

Institutet för solenergikvalitet utför 
besiktningar i hela Sverige, men de 

TEXT: LOTTA HEDIN  
FOTO: PEXELS

 BESIKTNINGSMANNEN: 

 »DE SOM JOBBAR 
UPPE PÅ TAKEN ÄR 
SÄLLAN ELEKTRIKER,  
OCH HAR DU INTE 
FÅTT TILLRÄCKLIG  
UTBILDNING KAN  
KABELDRAGNINGEN  
BLI LITE HUR SOM 
HELST.«

 De som jobbar uppe på taken 
är sällan elektriker.

INSTALLERA SOLEL. BESIKTNING

flesta görs i den södra halvan av landet. 
Förra året genomförde man cirka 500 
stycken. I år kommer det bli fler, men 
sett till hur många installationer som 
görs nu är besiktningarna fortfarande 
ytterst få.

Om jag redan valt leverantör 
och inte kan kontrollera tidigare 
besiktningsprotokoll – finns det 
några allmänna varningsklockor 
jag borde vara uppmärksam på?

– Be gärna att få se en snö och vind
lastberäkning över hur de ska montera 
anläggningen innan de sätter igång. 
Om det inte har någon sådan kan det 
betyda att de kör på känsla. Vilket inte 
brukar bli så bra. När installationen är 
klar är det att titta om det finns kablar 
som hänger eller liknande, men det är 
också viktigt att du har fått all doku
mentation. Vid framtida garantiären
den, olyckor, reparationer eller ombygg
nationer kommer du behöva veta vad 
som gäller för alla delar som ingår i din 
anläggning och hur allt är gjort, säger 
Axel Svensson.  ✖
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Frågan om man bör köpa batteri till sin solcellsanläggning  
eller inte är ett hett diskussionsämne bland solcellsintresserade. 

Många experter och solcellsförsäljare avråder, för att  
det inte är lönsamt. Men nya sätt att använda  

batterierna på kan förändra kalkylen. 

TEXT: LOTTA HEDIN  ILLUSTRATION: REDGREYSTOCK

 HETT DISKUSSIONSÄMNE

LAGRING. LÖNAR DET SIG?
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Lönar sig 
batterilagring?

/ 44 Elbilen Solcellsspecial 2022



LAGRING. LÖNAR DET SIG?

ed ett batteri kopplat 
till sin solcellsan
läggning får man 
möjlighet att använ
da en större del av 
den egenproducerade 
solelen själv. Man 
kan lagra el på dagen 
när produktionen 

är hög, för att kunna 
använda den senare på kvällen, när 
solcellerna inte producerar. 

Den som har eller köper solceller kan 
få skatteavdrag på 50 procent på kost
naden för att installera batterilagring, 
men trots det menar många experter att 
det inte blir lönsamt. En av dem är Erik 
Wallnér, grundare av solcellskollen (som 
intervjuades på sid 37.)

– Man tjänar mer på att sälja sin över
skottsel än på att lagra den, säger han.

Det finns samtidigt fler sätt att 
använda batterierna på. Man kan till 
exempel ladda batterierna med köpeel 
när den är billig, för att sedan använda 
eller sälja när priset är högre.

I vissa fall kan man använda bat
terierna för att utjämna effekttoppar 
hemma. Om ens nätägare hör till den 
växande skara nätbolag som infört ef
fekttariffer, kan batterierna hjälpa en att 
sänka räkningen från nätbolaget. 

– Om man investerar så pass mycket 
pengar som ett solcellsbatteri kostar 
tycker jag att man ska välja ett som har 
ett styrsystem som gör att man kan 
använda batterierna på flera olika sätt, 
säger Jonas Thomsson på Slite el på 
Gotland, som installerar solcellsbatterier 
hos kunder.

Han har även batterilagring till sin 
egen solcellsanläggning hemma. Något 
enkelt svar på om en investering i batte
rier är lönsam, eller hur lång återbetal
ningstiden för ett solcellsbatteri är, har 
han inte. Det beror på många faktorer 
som kan variera mellan olika fall. Det är 
heller inte den viktigaste frågan för de 
kunder han möter.

– De flesta vill bli mer självförsör
jande, och mindre utsatta för elprisets 
svängningar och för nätbolagens fasta 
kostnader, säger Jonas Thomsson. 

– Från början tror många att de 
automatiskt kommer ha ström vid ström
avbrott om de har ett batteri. Men då får 
man förklara att det ställer extra krav 
på anläggningen som kostar mycket 
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att uppfylla, och hittills har vi inte haft 
någon kund som velat ta den kostnaden. 

Jonas Thomsson påminner också 
om att man inte behöver göra allt på en 
gång.

– Om man investerar i solceller det 
första året kan man utöka med bat
terilagring nästa år. Det kan rent av 
vara bättre, om man maxat det gröna 
avdraget första året kommer det en ny 
möjlighet nästa, säger han.

– Det jag brukar trycka på är att man 
ska köpa en produkt som är skalbar. Går 
det att lägga till batterier till växelrikta
ren, och i så fall – vilka möjligheter finns 
det för att styra de batterierna? Kolla 
också om växelriktaren tillåter att de 
laddas upp med el från elnätet eller bara 
från solcellerna.

Ett användningsområde för hemma
batterier som tros växa är att upplåta 
batterierna för att hjälpa till och balan
sera tillgång och efterfrågan på el i det 
stora elnätet. På samma sätt som elbilar 
ska kunna anslutas till elnätet och agera 
buffert genom Vehicle to Grid (läs mer 
på sidan 52) ska mindre hemmabatterier 
också kunna göra det, mot en ersättning 
till batteriägaren.

Varberg energi är ett av flera elhan
delsbolag som ligger i startgroparna för 
detta. De erbjuder den som gör sitt bat

M
teri tillgängligt för energisystemet ett 
avdrag på fakturan motsvarande 500 
kronor per installerad kW och år. Ett 10 
kWbatteri ger alltså ett avdrag på 5 000 
kronor per år.

Tim Ljunggren, teknikchef på sol
cellsgrossisten Senergia tror att det är 
genom den här typen av flextjänster som 
batterier kommer kunna bli en lönsam 
investering för villaägare.

– Hela snacket om att batterier inte 
är lönsamt, det är för att de används fel 
i dag.

För att vara intressanta måste batte
riet och växelriktaren kunna leverera 
en tillräckligt hög effekt, alltså kunna 
leverera el snabbt. Den som köper 
tillgången till ditt batteri måste också 
kunna kommunicera med det. Men ef
tersom det ännu inte finns några färdiga 
kommersiella lösningar är det i nuläget 
svårt att veta säkert vad man ska inves
tera i för att det ska fungera.

– Jag tror att det här kommer börja 
rullas ut under 2023. Då kommer instal
latörerna ha färdiga paket att erbjuda, 
säger Tim Ljunggren. ✖

 »OM MAN INVESTERAR I SOLCELLER  
DET FÖRSTA ÅRET KAN MAN UTÖKA  
MED BATTERILAGRING NÄSTA ÅR.  
DET KAN RENT AV VARA BÄTTRE.«



Allt fler väljer  
batterilagring
I relation till antalet solcellsinstallationer är 
det relativt få som köper batterier för lagring. 
Men antalet ökar kraftigt. Ferroamp är ett 
bolag som märkt av det ökade intresset.

nder våren 2021, det för
sta halvåret som det var 
möjligt att göra avdrag för 
installation av batterilag
ring, utnyttjades avdraget 
bara av 400 personer. Ett 
år senare, alltså det första 

halvåret 2022, utnyttjades det av 3 100 
personer. Ett företag som märkt av det 
ökade intresset för lagring är Ferroamp, 
som säljer hela elsystem för småhus och 
större fastigheter. 

I deras system kopplas hemmets el
förbrukare, eventuella solceller, 
elbilens laddbox och batterier 
samman i ett lokalt lik
strömsnät. Efterfrågan 
har ökat stort det senaste 
året, och en växande 
andel av köparna väljer 
att lägga till batterier.

– Med de volatila elpri
ser vi ser i dag finns det stor 
besparingspotential. Återbe
talningstiden för ett villabatteri 
har kortats betydligt, säger Ferroamps 
vd Krister Werner.

Bland de nya kunderna finns både de 
som är intresserade av att kunna flytta 
elkonsumtionen i tid med hjälp av batte
rier, och de som vill ducka höga avgifter 
när allt fler nätbolag inför effekttariffer.

U
– Att skydda sin huvudsäkring och 

slippa gå upp i säkringsstorlek är ett 
stort incitament. Människor har blivit 
medvetna om vad som går att göra på ett 
helt annat sätt än de var tidigare. Det har 

bidragit till att vi vuxit våldsamt, 
speciellt bland villafastigheter 

och bostadsrättsföreningar, 
säger Krister Werner.

Större delen av 
de hemmabatterier 
Ferroamp säljer ligger 

på mellan 10 och 14 
kWh, och priset per 
kilowattimma snittar på 
cirka 10 000 kronor.

Krister Werner räknar med att 
batteripriserna kommer att gå ner 
på sikt, men att det kommer dröja 
några år innan de börjar pressas.  
Just nu råder batteribrist. 

– Efterfrågan är väldigt stor, vi 
säljer allt vi kan få fram, säger han. 
✖

 FERROAMP MÄRKER ÖKAT INTRESSE 

 »ÅTERBETALNINGS-  
TIDEN FÖR ETT  
VILLABATTERI HAR  
KORTATS BETYDLIGT.«

 »EFTERFRÅGAN ÄR VÄLDIGT STOR, 
VI SÄLJER ALLT VI KAN FÅ FRAM.«

LAGRING. LÖNAR DET SIG?

Använd avdraget 
för grön teknik
 Du som har solceller kan 
använda avdraget för grön 
teknik på 48,5 procent när 
du köper batteri för lagring 
av solelen.
 Avdraget infördes i  
jan uari 2021, och fram  
till sista juni 2022 hade  
5 300 personer utnyttjat 
det.
 Den genomsnittliga 
kostnaden per köpare var 
31 000 kronor efter  
avdraget.
 Genomsnittspriset på ett 
solcellsbatteri (högvolts
batteri) ligger på cirka  
7 500 kr/kWh, innan av
draget.
 Batterikemi, storlek och 
effekt är parametrar som 
påverkar priset
 Du kan förbereda för ett 
framtida batteriköp genom 
att välja en växelriktare 
som är redo att hantera 
det. Fråga din installatör.

KÄLLOR: SVENSK SOLENERGI, HEM 
SOL, SKATTEVERKET 

  SNABBFAKTA

Krister Werner.
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2022: “Inga problem, tanka din elbil med solenergi”

1973: “Om man bara 
kunde göra egen bensin...”

Vi installerar nyckelfärdiga solcellsinstallationer över hela Sverige.

Kontakta oss för att veta mer - surfa in på www.ppam.se/elbilen



Inte ens med egen 
batteri lagning kan du 
använda din egen el 
under ett strömavbrott  
 – om du inte har rätt 
utrustning installerad. 
 

LAGRING. ÖDRIFT – SÅ FUNKAR DET
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Många som skaffar  
solpaneler blir förvånade 
när de hör att de inte 
kan använda dem vid 
strömavbrott. Elbilens  
Tibor Blomhäll reder ut 
varför, och vad som krävs 
för att hålla dina lampor 
lysande när alla andras  
är släckta.

TEXT: TIBOR BLOMHÄLL   
FOTO: UNSPLASH

LAGRING. ÖDRIFT – SÅ FUNKAR DET

  HÅLL LAMPORNA LYSANDE

Egen el vid 
strömavbrott 
– här är vad 
som krävs
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Om strömmen inte stängdes av under 
ett elavbrott skulle den kunna ta sig 
ut på elnätet och ge elektrikern som 
jobbar på att åtgärda strömavbrottet 
en otrevlig elchock.

ed solceller på taket 
tänker många att 
strömavbrott inte 
längre kommer be
röra dem. Men så är 
det tyvärr inte. Trots 
att solen lyser lika 
mycket får man ändå 
inte ut något el från 

sina solceller.
Inte heller om man skaffar hemma

batterier kan man njuta av elen som är 
lagrad i dem under ett strömavbrott. 
Trots att batterierna står där laddade 
får de inte driva dina lampor. Drömmen 
om ett hus där lamporna fortfarande 
lyser medan grannskapet slukas av 
mörkret är inte så lätt att uppnå som 
många hoppas.

Hjärtat i en solcellsanläggning är 
växelriktaren. Solcellerna genererar 
likström som måste omvandlas till 
växelström innan den kan skickas ut på 
elnätet. Har anläggningen batterier är 
de också kopplade till växelriktaren som 
då även tar hand om att ladda och ladda 
ur dem. 

Solcellerna levererar alltid ström så 
länge solen lyser. Batterierna också, 
så länge de är laddade. Men av säker
hetsskäl stänger växelriktaren av sig 
så snart den detekterar strömavbrott 
på de inkommande ledningarna. För 
om strömmen inte stängdes av skulle 
den kunna ta sig ut på elnätet och ge 
elektrikern som jobbar på att åtgärda 
strömavbrottet en otrevlig elchock.

Innan folk skaffade solceller var det 
ganska enkelt: strömavbrott innebar att 
traktens alla elledningar blev strömlösa. 
Men när solpaneler började leverera el 
ut i elnätet blev det plötsligt inte alls lika 
säkert att alla ledningar verkligen var 
strömlösa vid ett strömavbrott.

För att din solelanläggning ska få 
användas även vid strömavbrott måste 
den stödja så kallad ödrift. Ödrift inne
bär att huset ska kunna kopplas bort 
från elnätet, och bli som en fristående 
ö elektriskt sett. Vid strömavbrott 
kopplas då ditt hus mekaniskt bort 
från elnätet innan växelriktaren börjar 
leverera el lokalt till vägguttagen i ditt 
hus, utan att några elektroner kan ta sig 
ut i elnätet.

Elen kommer in i fastigheten via trefas. 
Förutom de tre faserna måste även 
ledningarna för nolla och skyddsjord 

M

kopplas bort från elnätet. Ingen ström 
ska kunna ta sig ut bakvägen. Därför 
måste egen jordning ordnas, oftast 
genom att gräva ner en stor metallplåt i 
trädgården. Det blir en ganska kostsam 
åtgärd.

Ett genomsnittligt hushåll använder 
mellan 10 och 100 kWh elenergi per 
dygn. 10 kWh på sommaren eller om 
uppvärmning sker på annat sätt, men 
förbrukningen kan lätt sticka iväg över 
100 kWh iskalla vinterdagar.

Redan ett så litet hemmabatteri som 
5 kWh kan täcka ditt hushålls elför
brukning över natten på sommaren. 
Med 10 kWh batterier klarar man sig 
långt. Men värmer du ditt hus med 
el skulle det behövas extremt mycket 
batterier för att klara sig mer än någon 
enstaka timme.

Ska du implementera ödrift behöver 
du förutom batterier och jordning även 
bygga om husets elsystem. Väldigt få 
hemmabatterier klarar nämligen av 
att leverera den effekt ett helt hushåll 
behöver. De kan inte leverera ström
styrkor som är höga nog att helt ersätta 
inkommande trefasledningar till huset. 
Man vill inte heller att alla apparater 
är på och drar ström när man går över 
till batteridrift. Man vill spara på den 
laddning man har tillgänglig i batterier
na. Därför brukar man gå igenom hela 
husets eldragning och bestämma vilka 
apparater och vilka vägguttag som ska 
få ström när anläggningen går över till 
ödrift vid strömavbrott. Att till exempel 
försöka ladda elbilen från hemmabatte
rierna är ingen bra idé.

 »Ska du  
implementera  
ödrift behöver du 
förutom batterier 
och jordning även 
bygga om husets 
elsystem.«

Det pågår försök att ersätta dedikera
de hemmabatterier med elbilens batteri. 
Det kan ju verka dumt att betala dyrt för 
10 kWh hemmabatterier när det ändå 
står en elbil i garaget med mångdubbelt 
större batterikapacitet. Man brukar tala 
om ”Vehicle to”teknologier (läs mer om 
det på nästa uppslag): v2l eller Vehicle 
to Load är den enklaste lösningen där 
man förutom att ladda elbilens batterier 
även kan få ut laddningen och driva 
elapparater med el från bilen. Oftast 
sker detta via ett vanligt vägguttag som 
antingen finns inne i bilens passagerar 
eller lastutrymme eller via en speciell 
dongel som man stoppar in i bilens 
ladduttag. Från det uttaget kan man få 
ut 10–16 a 230 v som kan driva elappa
rater. 

Genom att dra en förlängningssladd 
kan man vid elavbrott då driva några 
lampor, kylskåp, kaffebryggare och 
kanske en liten värmefläkt – det allra 

LAGRING. ÖDRIFT – SÅ FUNKAR DET
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  SNABBFAKTA

nödvändigaste. Bilens batterier klarar 
flera timmars drift men kopplingen 

är tillfällig, alla apparater som ska 
drivas behöver kopplas om till för

längningssladden (som förstås måste 
vara ordentligt dimensionerad för att 

undvika brandrisk).

V2H eller Vehicle to Home matar is
tället ut strömmen via samma laddsladd 
som ansluter bilen till laddboxen. Då 
behövs en särskild laddbox som även 
den stödjer v2h, och både kan leverera 
el till bilen och ta emot från den. En 
v2hlösning behöver även involvera 
solpanelernas inverter som ska omvand
la strömmen till växelström. Fördelen 
med v2h är att bilen då blir ett ”äkta” 
hemmabatteri och kan driva hushållets 
alla apparater vid ödrift utan att behöva 
koppla om några sladdar. 

V2G eller Vehicle to Grid matar ström 
inte enbart till hushållet utan kan även 
sälja och leverera el till elnätet. 

Tänk alltså på: din solanläggning 
och  ditt hemmabatteri kan inte fungera 
som backup vid strömavbrott om de 
inte stödjer ödrift. En fungerande 
ödriftlösning ska kunna koppla loss 
hushållet från elnätet vid strömavbrott 
men kräver förutom dyra hemmabatte
rier även att du har egen lokal jordning 
och ett elsystem i huset där du bestämt 
vilka apparater som ska få backupström 
vid strömavbrott. Det blir många extra 
kostnader som kan komma som en över
raskning. Skaffar du hemmabatterier, 
se till att fråga om systemet klarar ödrift 
och be om en fullständig offert med alla 
kostnader inkluderade. I framtiden kan 
dock din elbil kanske hjälpa till. ✖

Flera steg för 
att använda din 
egen el under 
strömavbrott
 För att din solelanlägg
ning ska få användas även 
vid strömavbrott måste den 
stödja så kallad ödrift. 
Ödrift innebär att huset 
ska kunna kopplas bort 
från elnätet, och bli som 
en fristående ö elektriskt 
sett.
 Ska du implementera 
ödrift behöver du hem
mabatterier, som ofta är 
dyra.
 En fungerande ödriftlös
ning kräver dessutom att du 
har en egen lokal jordning.
 Slutligen behöver du 
även bygga om husets  
elsystem till ett där du 
bestämt vilka apparater 
som ska få backupström  
vid strömavbrott, eftersom 
väldigt få hemmabatte
rier klarar av att leverera 
den effekt ett helt hushåll 
behöver.
 I framtiden kan dock din 
elbil kanske hjälpa till. 
”Vehicle to”teknologierna 
Veicle to Load, Veicle to 
Home samt Veicle to Grid 
är försök att ersätta dedi
kerade hemmabatterier med 
elbilens batteri, som har  
mångdubbelt större  
batterikapacitet.

 »Vehicle to Grid matar ström inte 
bara till hushållet utan kan även 
sälja och leverera el till elnätet.«
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LAGRING. VÄTGAS XXXX

Bilen som  
energibank

 VEHICLE TO GRID

 Fords nya eldrivna pickup F-150 Lightning kan förse hemmet med el under ett strömavbrott, om bilen  
kombineras med Fords egna tvåvägsladdbox och ett ”Home Integration System”. Vare sig bilen eller resten  
av paketet säljs dock i Sverige.  FOTO: FORD

SÅ FUNGERAR TEKNIKEN – OCH DÄRFÖR  
FÅR DU FORTSÄTTA ATT VÄNTA PÅ DEN
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LAGRING. VEHICLE TO GRID

Att använda elbilarnas batterier för att lagra 
energi som senare kan skickas in i huset eller 
ut på elnätet har varit på tapeten länge.  
Den senaste tiden har det också kommit en  
rad nya bilar som marknadsförs som redo för 
den uppgiften. Men flera steg kvarstår innan 
den så kallade Vehicle to Grid-tekniken blir 
tillgänglig för alla. Elbilen reder ut.

2g, v2h, v2l och v2x. 
Förkortningarna på 
Vehicle tonågonting 
(Grid, Home, Load 
eller x som i vad som 
helst) har florerat 
länge i elbilsoch 
energisammanhang. 
Och det är inte svårt 

att förstå nyttan, vare 
sig för den enskilda användaren eller 
för elnätet i stort.

På systemnivå kan många elbilar 
göra stor skillnad för hela elnätet, om 
batterierna görs tillgängliga för att  
skjuta till energi under effekttoppar. 
Samtidigt kan bilägaren tjäna pengar 
när bilen står parkerad.

Och varför köpa dyra hemmabatte
rier för att lagra sin egen solel till dyg
nets mörka och dyra timmar, när man 
redan har en elbil med mångdubbelt 
större batterikapacitet på uppfarten? 

Den enklaste varianten av v2någon
ting, Vehicle to Load, är redan här. Via 
ett vanligt stickkontaktsuttag, eller en 
adapter till bilens ladduttag, kan man 
få ut 10–16 Ampere 230 Volt (alltså 
samma som vi har i våra väggkontakter 
hemma) för att driva elapparater. Det 
fungerar utmärkt för en dator, skruvdra
gare eller kokplatta. Men det är för klent 
för att driva ett helt hus, och funkar inte 
heller för att skicka el till nätet. För det 
krävs v2h eller v2g, alltså Vehicle to 
Home eller Vehicle to Grid, som innebär 
att en betydligt starkare effekt överförs 
från bilens batteri.

Flera projekt på olika håll i världen 
har visat att det fungerar. I Japan var 
man tidigt ute och med en Nissan Leaf, 
som använder den japanska laddstan
darden Chademo, har man kunnat köra 
v2g länge. Men Chademokontakterna 
är på väg ut, och i princip alla elbilar 

V

SÅ FUNGERAR TEKNIKEN – OCH DÄRFÖR  
FÅR DU FORTSÄTTA ATT VÄNTA PÅ DEN

som säljs i Europa har laddkontakter 
enligt den europeiska laddstandarden 
Typ 2 (för acladdning) och ccs (för 
dcladdning). För att v2g ska fungera 
med dem krävs att man utvecklar nya 
standardiserade sätt för hur bilar och 
laddare ska kommunicera och samverka 
säkerhetsmässigt. Och trots att arbetet 
pågått i flera år har marknadens olika 
spelare ännu inte fått alla pusselbitar på 
plats för att det ska fungera.

Volkswagen tillhör de biltillverkare 
som talat mest om tekniken. Redan 
förra året lovade koncernledningen att 
alla bilar som byggs på den så kallade 
mebplattformen från 2022 ska ha stöd 
för tvåvägsladdning eller v2g. 

I ett frågeforum på nätet svarade 
koncernens tidigare vd Herbert Diess 
så sent som i våras att tvåvägsladdning 
kommer att vara tillgängligt i år för 
alla idmodeller med 77 kWhbatteri, i 
år. ”Till att börja med kommer vi bara 
erbjuda Vehicle to Home”, skrev Diess.

Betyder det alltså att jag kommer 
kunna ladda min Volkswagen id 4 (Sve
riges just nu mest sålda elbil) med min 
solel under dagen, för att sedan ladda 
tillbaka den till huset när solen inte 
skiner, redan i år? Nej, tyvärr inte.

Herbert Diess verkar ha gått händel
serna i förväg.

När vi kontaktar Volkswagen i Sve
rige får vi veta att det som finns i dag är 

Flera tänkbara  
varianter  
på tvåvägs- 
laddboxar
Strömmen i bilens  
högspänningsbatteri är 
likström, men i elnätet 
har vi växelström. Det 
finns flera möjliga sätt 
att hantera det när bilen 
skickar ström från  
batteriet till elnätet.  

 En variant är att bilen 
själv omvandlar likström
men till växelström.  
Sådana försök har redan 
genomförts med Renault 
Zoe. Nya Volvo EX90 ska 
enligt de uppgifter som 
presenterats hittills kunna 
leverera både likström och 
växelström. 
 Ett annat sätt är att 
omvandlingen från likström 
till växelström sker i  
laddboxen, som får en  
inbyggd växelriktare. Det 
gör dock laddboxen dyrare.
Märket Quasar släpper en 
sådan box i Sverige efter 
årsskiftet. Den ska vara 
godkänd av och kompatibel 
med vissa bilar. Vilka har 
man ännu inte avslöjat. 
Priset uppskattas hamna på 
ca 30 000 kr efter avdrag.
 En tredje variant är att 
laddboxen sköter kontrollen 
och kommunikationen med 
bilens batteri, men att 
omvandlingen till växel
ström sker i en separat 
växelriktare – om man har 
solceller kanske i samma 
växelriktare som tar hand 
om solcellsströmmen.
 Att det finns flera  
olika varianter gör  
standardiseringsarbetet 
extra krångligt. 

  SNABBFAKTA

 »På systemnivå 
kan många elbilar 
göra stor skillnad 
för hela elnätet.«
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”en förberedelse för att kunna hante
ra dubbelriktad laddning”.

– Vi kan i nuläget inte ge ett 
exakt besked om när det kommer 

fungera i praktiken, men när det 
sker så är planen att uppdateringen 

kommer att ske trådlöst. Det finns för 
närvarande inte heller några standar
der på marknaden för hur bil och lad
dare ska kunna hantera dubbelriktad 
laddning, men här arbetar Volkswagen 
med den frågan, svarar Volkswagens 
kommunikationschef Marcus Thomas
folk.

Även Volvo talar om sin nya ex90 
som energibank mot hus och nät, men 
läser man noga står det att bilen är 
”hardwareready” för tvåvägsladdning. 
Polestar lovar att deras senaste modell 
är utrustad för dubbelriktad laddning. 

Bilarna tycks alltså vara fysiskt för
beredda, men sakna mjukvaran. Utöver 
det saknas både standarder för att kun
na hantera dubbelriktad laddning och 
själva laddboxarna som måste kunna ta 
hand om både ut och ingående ström. 
När de bitarna är lösta återstår frågan 
hur i och urladdningen av bilbatterier
na ska styras och vem som ska ta emot 
strömmen från elbilarna, om energin 
inte bara ska användas i ägarnas egna 
hus. De frågorna får vi dock spara till 
en annan artikel. Alla personer vi pratat 
med hittills lyfter fram att det är stand
arder som står i vägen nu – eller rättare 
sagt avsaknaden av sådana.

För att vi inte ska få en massa paral
lella system där inte alla bilar fungerar 

med alla laddboxar krävs det att man 
kommer överens om gemensamma 
standarder, både för hur kommunikatio
nen ska ske mellan bil och laddbox och 
hur säker elöverföring ska garanteras..

– I dagsläget är ingen av de två de
larna helt klara. Man har kommit fram 
till hur kommunikationsstandarden ser 
ut på pappret, men inte hur man ska 
verifiera att den fungerar i praktiken, 
förklarar Peter Herbert, som arbetar 
med forskning och utveckling på Vat
tenfall och varit delaktig i flera standar
diseringsprogram

– Tyvärr är det inte bara att läsa och 
göra som det står. Det finns risk för att 
den tolkas lite olika, det har hänt förr. 
Därför behövs en testprocedur för att 
verifiera att det faktiskt funkar, men 
men den är inte framtagen än.

V2Home är inte heller alltid enklare 
än v2Grid att genomföra, även om man 
kan få det intrycket: Att bara använda 
lite el hemma för husbehov kan väl inte 
vara så noga? Men har man ett hus som 
är anslutet till elnätet måste elen från 
fordonet uppfylla samma kvalitetskrav 
som ställs i nätet i stort.

– Oavsett om du får ström i uttagen 
från nätet eller från ett batteri som 
är inkopplat i fastigheten ska du vara 
säker. Elsäkerhetskraven måste vara 
uppfyllda, säger Peter Herbert. 

Få konsumenter lär vilja investera i 
en lösning som är begränsad till ett visst 
bilmärke. Av samma anledning är det 
troligt att utvecklarna av tvåvägsladd
boxar också väntar på att standarden 
blir klar.

Det svenska företaget Ferroamp 
säljer energisystem för hus där förbru
kare, eventuella solceller och batterier 
för lagring kopplas samman i ett lokalt 
likströmsnät. De var tidigt ute med att 
tala om att ta fram en likströmsladdare 
till elbilar, som också skulle vara klara 
för v2g. 

Enligt Ferroamps vd är företaget nu 
involverade i flera projekt kring v2g 
och tittar på möjligheten att ta fram en 
tvåvägsladdbox för likström.

– Vi undersöker möjligheten att ta 
fram en kostnadseffektiv dc/dcbox. 
Om vi gör det själva eller i samarbete 
med någon annan aktör är inte klart än, 
säger Krister Werner, vd på Ferroamp.

 Volvo tänker också bli en spelare i V2G systemet. Nya EX90 ska vara ”hardware ready” för 
att leverera ut både lik-och växelström.  FOTO: VOLVO
 

 »Biltillverkarna gillar nya tjänster 
till kunderna, och kanske även idén 
att man ska bli beroende av deras 
laddstationer.«
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  V2HOME

LAGRING. VEHICLE TO GRID

Eftersom systemet har ett lokalt 
likströmsnät behövs ingen inbyggd 
växelriktare i boxen. Den fungerar som 
en kontrollnod som kommunicerar med 
bilbatteriet. Men för att kommunika
tionen ska fungera krävs även här ett 
harmoniserat kommunikationsprotokoll 
– en standard.

– Noden behöver kunna prata med 
bilens mjukvara, hur batteriet ska ladda 
eller laddas ur, och för det behövs ett 
gemensamt språk, säger Krister Werner. 

Han vågar heller inte uppskatta när 
standarden kommer vara på plats och 
v2g kan börja användas.

– Jag tror det kommer gå väldigt fort 
nu, biltillverkarna är helt inne på att de 
måste gå den här vägen. Från vår sida 
skulle vi kunna vara redo hantera v2g 
imorgon, det är inte vårt system som 
begränsar och de som valt det är väl 
förberedda. Men skulle jag säga en viss 
tidpunkt när v2g kan börja användas 
skulle jag säkert få äta upp det sen. ✖

Ford F-150 Lightning kan med sitt 131 kWH-batteripack inte bara 
köra långt, utan även hålla igång ditt hus vid strömavbrott.

 I USA kan den som köper 
Fords nya eldrivna pick
up F150 Lightning få en 
laddbox som kan hantera 
ström åt båda riktning
arna. I kombination med 
Fords så kallade Home 
Integration System kan 
bilen sedan förse huset 
med elektricitet under ett 
strömavbrott.
 Det fungerar som i det 
tredje exemplet (se fak
taruta): Laddboxen, Ford 
Charge Station Pro, för
medlar likströmmen från 
bilens batteri till en 
växelriktare (som ingår i 
Home Integrationpake
tet) och görs där om till 
växelström.
 Men det är inte gratis.  
För den som väljer en 
F150 med det största 
batteripaketet ingår ladd
boxen (som annars kostar 
1 300 dollar, drygt 14 000 
kr). Bara hårdvaran för 
HomeIntegrationpaketet 
kostar sedan 3 895 dollar, 
alltså cirka 43 000 kronor, 
exklusive installation.

Ford har utvecklat ett eget 
system för V2Home

 För att få använda  
bilen som batteribank under 
strömavbrott krävs dess
utom också att hemmet kan 
kopplas bort från elnätet  
– så kallad ödrift.
 När det gäller vanlig 
laddning ska Fords två
vägsladdbox fungera som 
vilken box som helst, och 
kunna ladda alla bilar. Men 
det är oklart om och i så 
fall med vilka andra bilar 
den kommer fungera för 
att ta ström från bilens 
batteri.
 – Biltillverkarna gillar 
nya tjänster till kunderna, 
och kanske även idén att 
man ska bli beroende av 
deras laddstationer, så att 
man väljer samma bilfa
brikat igen när det blir 
dags att byta bil. Det kan 
dock bli problematiskt om 
bilen man köpt inte klarar 
dubbelriktad överföring med 
alla laddare, säger Peter 
Herbert, Vattenfall.

Polestar lovar att deras 
senaste modell 3 är utrustad 
för dubbelriktad laddning.

 Renault deltog med ett antal av sina 
Zoe-bilar i ett V2G-projekt i Utrecht.   FOTO: 

FOTO: POLESTAR
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LAGRING. NYA LOVANDE TEKNIKER

Spara sommarsolens 
värme till vintern

Solkraft funkar inte på vintern, när den behövs  
som mest. Men nu kommer det fler lovande tekniker  

som gör det möjligt att lagra sommarsolens  
värme och spara den till kalla vinterdagar.
TEXT & GRAFIK TIBOR BLOMHÄLL  FOTO DRAKE LANDING SOLAR COMMUNITY

 Drake Landing, Kanada. På sommaren värmer solen glykol i solfångare på garagetaken. 
Glykolen pumpas ner i 144 borrhål i berggrunden som värms upp till 80 grader.  
På vintern värmer berggrunden upp vattnet i centralvärmeledningarna.  

 NYA LOVANDE TEKNOLOGIER
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LAGRING. NYA LOVANDE TEKNIKER

I
nstallerar man solpaneler 
kan man försörja sitt hus 
med el på sommaren, dag
tid. Skaffar man batterier 
kan man även klara sig 
över natten. Men ett stort 

problem i vårt nordliga land är att just 
på vintern när det är minusgrader och 
man skulle behöva massor med energi 
för att värma upp huset – ja då lyser 
solen med sin frånvaro.

Därför döms solkraft ofta ut som 
opraktisk här uppe i norden. Den fung
erar på våren, sommaren och hösten 
– men inte när den skulle behövas som 
mest, under vintern.

Men nu kommer det fler lovande 
tekniker som lovar säsongslagring 
av solenergi – att kunna lägga undan 
sommarsolens värme och spara den till 
kalla vinterdagar.

Ett sätt som det pratas om är att spjäl
ka vatten till vätgas. Använda solpaneler 
och sommarens solel till att framställa 
vätgas som man lagrar i stora tankar och 
som antingen kan användas till att fram
ställa el i en bränslecell eller förbrännas 
för att värma huset på vintern. Proble
met är att förutom dyra elektrolysrör 
och bränsleceller behövs det även stora 
vätgastankar som lagrar den explosiva 
gasen i under högt tryck. Inget man vill 
ha i källaren direkt.

De 52 husen i Drake Landing i en 
förort till kanadensiska staden Calgary 
har valt ett annat sätt att lagra solvär
me: i 2 300 kvadratmeter solfångare på 
garagetaken värms glykol upp av som
marens solstrålar. Den varma vätskan 
pumpas sedan ner i 144 borrhål, var och 
en 37 meter djupa. Borrhålen utgör en 
hexagonal 35 meter stor enorm värme
buffer där den varma vätskan värmer 
upp berggrunden på sommaren. Mot 
slutet av sommaren har berget värmts 
upp till 80 grader.

På vintern har husen sedan centralvär
me där vattnet värms upp av den upp
hettade berggrunden. Efter att husen 
byggdes 2009 tog det tre år innan berget 
mättades med värme på somrarna och 
anläggningen kunde börja fungera med 
full effekt. Sedan dess har varje år minst 
90, oftast över 95 procent av vinterns 
energibehov till uppvärmningen kommit 
från värmelagret. 2015–2016 lyckades 
de uppnå 100 procent – all energi till 
vinterns uppvärmning kom från somma
rens lagrade solstrålar.

Husen kostade 380 000 dollar var 
när de byggdes 2005 och ägarna betalar 
60 dollar i månaden för värmen. Enligt 
kanadensiska naturvårdsverkets beräk
ningar skulle en anläggning på 200300 
hus bli ekonomiskt överlägsen andra 
alternativ. Extra intressant för oss i Sve
rige är att klimatet i Calgary är snarlik 
vårt nordliga land med rejäla vintrar 
och sträng kyla.

En annan intressant teknik är salthy
drater. En tank på åtta kubikmeter fylld 
med 50procentig natriumhydroxidlös
ning räcker till att lagra värme för en 
hel vinter. På sommaren värmer solens 
strålar upp lösningen och får vattnet att 
avdunsta. Kvar blir endast natriumhy
droxid kristaller som kan lagras i må
nader. På vintern tillför man vatten och 
den kemiska reaktionen när kristallerna 
löser sig i vattnet genererar värme. Som 
kan värma hela huset. En tank på åtta 
kubikmeter får de flesta villaägare plats 
med i källaren.

 »2015–2016 LYCK-
ADES DE UPPNÅ 100 
PROCENT – ALL EN-
ERGI TILL VINTERNS 
UPPVÄRMNING KOM 
FRÅN SOMMARENS LA-
GRADE SOLSTRÅLAR.«

 Molecular Solar Thermal (MOST) energilagring: molekylen vrider sig till 
en högre energinivå när den träffas av solljus. I kontakt med katalysator 
vrids molekylen tillbaka och energi frigörs i form av värme. 

Problemet med den lösningen är att 
populära namnet för natriumhydrox
id är kaustiksoda och den är extremt 
frätande. Används när man till exempel 
rensar avlopp. Därför experimenteras 
det även med jonvätskor av andra salter 
som är mindre korrosiva.

På Chalmers Tekniska Högskola 
pågår det forskning kring Molecular 
Solar Thermal (most) energilagring. En 
skräddarsydd molekyl kan anta två olika 
stabila former med olika energinivåer. 
När vätskan belyses med solljus ändrar 
fotonernas energi en av molekylens 
dubbelbindning till två enkelbindningar. 
Molekylen ändrar då form, den vrider 
sig lite och får ett högre energiinnehåll. 
Den behåller sin nya form och kan lagras 
i obegränsad tid.

På vintern när man vill komma åt 
energin igen låter man vätskan passera 
en katalysator belagd med silvernitrat 
(samma ämne som användes förr i tiden 
vid tillverkning av fotografisk film). Då 
återgår molekylen till sin lägre ener
ginivå med dubbelbindning igen och 
energi frigörs i form av värme. Vätskan 
kan därefter åter ”laddas” med solljus 
och processen kan återupprepas om och 
om igen.

I framtiden kan vi kanske bygga ener
gisnåla villor i Sverige som lagrar undan 
sommarsolens värme för att värma huset 
med den under vinterns kalla månader. 
Utan behov av några fossila energikällor 
eller enorma mängder el. ✖
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MIDSUMMER. SVERIGES ENDA SOLCELLSTILLVERKARE

Dvd-skivan som      blev solceller
 FULL RULLE HOS MIDSUMMER

Midsummers vd Sven Lindström visar 
tidiga prototyper. Maskinerna som 
tillverkar tunnfilmssolcellerna  
kommer ur samma teknik som en  
gång tillverkade cd-skivor. 
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MIDSUMMER. SVERIGES ENDA SOLCELLSTILLVERKARE

ästan alla solpane
lerna som man köper 
i dag tillverkas i Kina 
och består av kristall
int kisel. Beräknat på 
deras livslängd ger 
de vid produktion 
ett koldioxidutsläpp 
på mellan 50 och 60 

gram per kWh. 
Jämfört med el från kolkraftverk 

är det mycket lite – 1 kWh el från ett 
kolkraftverk ger utsläpp på cirka 800 
gram. 

Men 55 gram koldioxid per kWh 
från solpaneler är faktiskt högre än vad 
el i den svenska elmixen orsakar. Den 
ligger på 40 gram per kWh. 

Det är alltså miljövänligare att ladda 
sin elbil med el från svensk elmix än 
från egna solpaneler – om de kommer 
från Kina. 

Det hävdar Sveriges enda solcellstill
verkare Midsummers vd, Sven Lind
ström, när vi träffar honom på företa
gets fabrik i Järfälla. 

– Våra solpaneler som vi tillverkar 
här orsakar sex gram koldioxidutsläpp 
per kWh. Och det har inte bara att 
göra med att de är tillverkade med den 
svenska energimixen som i jämförelse 
med den kinesiska kolelen är förnybar, 
säger han. 

N

Dvd-skivan som      blev solceller
Sveriges enda solcellstillverkare har fulla orderböcker och 
troligen världens lägsta koldioxidavtryck vid tillverkning av 

solceller. Nu vill de skala upp produktionen och bli billigare 
än kinesiska kiselceller. Maskinerna som ska göra det möjligt 

togs en gång fram för att göra cd- och dvd-skivor. 

TEXT FREDRIK SANDBERG  FOTO PETER GUNNARS
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Anledningen är i stället att 
Midsummer har uppfunnit en ny 
tillverkningsteknik, som har sin 
grund i hur man en gång tillverka

de cd och dvdskivor. 
Och det rör sig inte om ett forsk

ningsprojekt som i framtiden kommer 
att leverera paneler. De har full pro
duktion och är slutsålda fram till tredje 
kvartalet nästa år. 

Sven Lindström är ingenjör som gjor
de karriär bland annat som konstruktör 
av maskiner som just tillverkade cd och 
dvdskivor. 

– I början av 00talet producerades 
det cirka 35 miljarder skivor i världen. 
Per år. Varje dvdskiva kostade ungefär 
50 öre att tillverka per styck, inklusive 
material, avskrivningar och operatörs
löner. Rubbet, berättar han. 

– De maskiner vi byggde tillverka
de en skiva varannan sekund. Men 
problemet när allting är standardiserat 
och man har nått taket för produktion 
är att efterfrågan på maskinerna som 
tillverkar produkten, i det här fallet 
dvdskivor, är att marknaden mättas. 
Det behövdes till slut inga fler maskiner 
som tillverkar dem. 

Av den anledningen började Sven 
Lindström titta på andra saker man 
kunde producera med samma högpro
duktiva grundteknik. Han insåg att ma
terialen som krävs för tunnfilmssolcel
ler liknar de som krävs för att tillverka 
cd och dvdskivor. 

– Vad som behövs är koppar, indium, 
gallium och selen, vilka befinner sig i 
samma kolumn i periodiska systemet 
som metallerna i dvdskivor. Det gjorde 
att vi kunde använda samma typ av pro
duktionsteknik. Även om det är forskat 
på, bland annat i Uppsala, gjorde vi det 
på ett helt nytt sätt och tillverkade egna 
maskiner för ändamålet. 

Det här sättet att producera celler på 
har flera fördelar, enligt Sven Lindström. 

– En traditionell kiselcell är 2/10 mm 
tjock. Den är extremt skör och går att 
bryta sönder så här enkelt, säger Sven 
Lindström och tar upp en kiselcell som 
han knäcker. Pang, säger det och bitar 
flyger över bordet. 

– Det är därför som kiselceller kräver 
glas och aluminiumram. Allt det här gör 
att det går åt väldigt mycket energi för 
att tillverka traditionella solpaneler av 
kisel. 

Midsummer
 Midsummer grundades  
år 2004 av Sven Lind
ström och Eric Jeremalm, 
som hade bakgrund inom 
tillverkning av maskin
utrustning för cdläsare 
och plattskärmsdisplayer 
– en teknologi och pro
duktionsmetod som i hög 
grad liknar den teknologi 
som används i företagets 
solcellstillverkning.
 I stället för kisel 
används ett tunt lager av 
gallium, indium, koppar 
och selen. 

  SNABBFAKTA

MIDSUMMER. SVERIGES ENDA SOLCELLSTILLVERKARE

Sven Lindström 
visar hur sköra 
kisel-celler är. 
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– Våra celler består av ett rostfritt 
stålsubstrat som vi belägger med ett 
tusendels millimeter tjock aktivt mate
rial. Det gör cellerna böjbara och utan 
krav på glas eller aluminium. 

Efter att Sven Lindström insett 
potentialen i tillverkningsmetoden fick 
han med sig sin partner Eric Jeremalm, 
som flyttade hem från Japan till 
Sverige för att starta Midsum
mer ab. 

– Vi hade inget start
kapital initialt, men vi 
fick ett eubidrag på 1,1 
miljoner euro. Sedan 
kom riskkapital från 
affärsänglar och andra 
investerare. 

Bolaget startades 2004, 
men det var först år 2019 som 
de första solpanelerna som 
gick till kunder tillverka
des. 

De första solcellerna 
var också runda, som en 
dvdskiva. 

Därefter har de ut
vecklats och är nu nästan 
fyrkantiga. 

Anledningen till att traditio
nella solceller ger ett högre koldi
oxidavtryck är att grundmaterialet, 
kiseldioxid, produceras ur kvartssand 
som reagerar med kol. Resultatet blir då 
kisel+koldioxid. Processen kräver 1 700 
grader celsius och innan det blir en cell 

har det släppts ut ganska mycket koldi
oxid. Sedan ska glaset på kiselpanelen 
till. Glas får man fram genom att smälta 
sand med naturgas, vilket är väldigt 
energikrävande. 

Midsummer behöver vare sig glas 
eller kiseloxid.

Det unika med tunnfilmssolceller är 
att de är böjbara, vilket i sin tur 

har gjort att Midsummer har 
tagit fram två olika taktyper 

som de kan integrera 
panelerna med. Dels 
den vågformiga Wave, 
som läggs på takpannor 
– den vanligaste takfor

men i Sverige. Men även 
ett valsat plåttak som de 

också installerar själva kan 
få solpaneler integrerade. 

Sedan säljer de också platta 
paneler med standardmått 
för industritak. 

Wave kan eftermon
teras på befintligt tak, 
medan Slim, som ligger 

på falsat plåttak kräver 
takomläggning. Anled

ningen är att måtten på 
panelerna inte stämmer överens 

med standardmått. Men behöver man 
ett nytt plåttak anser Midsummer att 
de är konkurrenskraftiga med vanliga 
takläggare. 

– Vi tar 220 kronor per kvadratme
ter, en plåtslagare tar lätt 1 000 kronor 

 »Det gör cellerna böjbara och utan 
krav på glas eller aluminium.«

Midsummers  
tre typer av  
solpaneler

  Slim – Läggs på ett  
falsat plåttak som Midsummer 
monterar. Säljs som ett  
komplett takbyte. Plåten  
har samma falsbredd som  
solpanelen för att maximera  
den installerade effekten. 
Bredden mellan falsarna är  
inte standardmått. 
 Wave – är anpassat för tak 
med takpannor, som Palema 
från Benders, Jönåker från 
Monier samt Mjöbäck och Ekeby 
från S:t Eriks. Kan fås som 
ett komplett takbyte eller som 
eftermontage på befintliga  
takpannor. Panelen täcker  
fem takpannor i bredd och  
kablaget göms under takläkt. 
Den vanligaste färgen på  
sådana takpannor är röd.  
Midsummer har gjort tester  
för att ta fram röda paneler, 
men har gått bet. Värme
utvecklingen blir för hög.  
I dag kan man få dem i svart.
 Bold – en lätt och flexi
bel solpanel som bland annat 
är avsedd för bitumen och 
plastmembran som underlag. 
Modellen är framtagen för 
större takytor på kommersiella 
fastigheter, industribyggnader, 
lagerlokaler och idrottsarenor 
men också flerbostadshus och 
privata bostäder. Måttet är 
motsvarande standardmått för 
kiselpaneler, och ger 200 Watt, 
vilket är ungefär hälften av vad 
de bästa kiselpanelerna ger. 
Men vikten är lägre och klarar 
snöskottning och att gå på. 

  PRODUKTER

Bold.

Wave.

 Falsat plåttak med solpanelen slim integrerad. 

 Slim.
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per kvadratmeter. Väljer man oss får 
man dessutom solpaneler integrerat 

i själva taket. 
Den uppmärksamme läsaren 

inser snart att det Midsummer redan 
i dag säljer är vad Tesla har försökt få 

till under många år. 
– Teslas soltak är i dagens generation 

uppe i samma verkningsgrad som våra, 
men de har fler kopplingar. De är också 
gjorda i kisel. Eftersom de gör en helt 
ny produkt får de utveckla allt: tak och 
anpassning. Vi anpassar i stället vår 
produkt till befintliga tak. 

Vad är nackdelarna med Midsum
mers paneler då? Det ena är priset, de 
är dyrare än kinesiska paneler, men 
de ger också mindre ström, effekten är 
alltså sämre – man får ut ungefär hälften 
så mycket ström ur dem som de bästa 
kiselpanelerna – 200 Watt jämte cirka 
400 Watt per panel.

Det menar Sven Lindström inte är ett 
så stort problem. 

– Vi kan täcka större ytor, vilket gör 
att vi får ut lika mycket effekt på ett tak. 
De kinesiska panelerna är av standard
mått och kan sällan täcka hela ytan. 
Det gör att vi får ut nästan lika mycket 
effekt. Dessutom får du ett snyggare tak. 

Enligt Midsummers beräkningar är 
snittaket som har kiselbaserade solceller 
täckta till 50–70 procent på grund av 
formfaktorn, medan Midsummers pane
ler kan täcka cirka 90 procent av taket. 

Enligt Sven Lindström är målsätt
ningen att om några år ligga i närheten 
av samma effekt som kiselpaneler. Om 
bara ett par år siktar de på att ha en 
effekt på 19 procent, vilket är cirka 5 
procent under de mest effektiva kisel
panelerna i dag och 7 procent högre än 
vad Midsummers paneler har i dag. När 
så är fallet kommer effekten från Mid
summers paneler att vara 35 procent 
högre per kvadratmeter tak än kiselba
serade celler. 

Men priset är svårt att runda, även om 
installtionskostnaderna är lägre än med 
kiselpaneler. En installation på 10 kW av 
paneler från Midsummer på ett tak med 
takpannor kostar cirka 250 000 kronor, 
vilket är cirka 70 000 kronor mer än van
liga kiselpaneler. 

Hur ska då Midsummer få ner priset 
på solpanelerna?

– Det kommer att till mindre del 
handla om större automatisering, som 
redan är hög. Vi behöver skala upp pro
duktionen för att få ner priserna. 

 »Vi kan täcka större ytor, vilket gör att 
vi får ut lika mycket effekt på ett tak.«

 Stålsubstrat som är  
grunden för cellerna. 

 Reningsprocessen sker utan 
vatten. 

Den största panelen som 
Midsummer producerat. 
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 Övervakning av maskin 
av nästan färdiga celler.

 Cellerna kopplas ihop till 
paneler. 

 Maskinerna kräver inte 
kliniskt ren luft. 

xxxx

En tidig prototyp 
som visades för 
politiker. 

Sven Lindström visar hur 
cellerna kopplas ihop. 
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Att köpa råmaterial och kompo
nenter för att tillverka solpaneler 
i liten skala, som dagens 2 mw 

per år, ger höga inköpspriser. 
När volymen blir större minskar de 

kostnaderna dramatiskt. 
– Målet är att bli billigare än kiselpa

neler, vilket vi kommer att vara när vi 
har skalat upp produktionen tillräckligt 
mycket. 

Det låter inte som någon fantasi. De 
två herrarna bakom företaget har ju 
erfarenheten att bygga maskiner som 
tillverkar cdskivor för 50 öre per styck. 

När det kommer till ökad produktion 
är Midsummer i full gång med att få upp 
en anläggning i Italien med 25 gånger så 
stor produktion som den i Järfälla. Allt
så 50 mw. En stor del av produktionen 
där är redan intecknad av aktörer inom 
bygg och taktillverkning. 

Nu vill Midsummer även öka pro
duktionen först tiofalt i Järfälla för att 
sedan skala upp den med faktor tio i ett 
nästa steg, alltså 200 mw. Gigafabriker 
ligger sedan vid horisonten. 

Vi får en guidad visning runt den 
lilla fabriken i Järfälla, där årspro
duktionen alltså ligger på modesta 2 
mw. Det mesta är automatiserat, även 
om det krävs handpåläggning på flera 
stationer, främst när cellerna ska sättas 
ihop i moduler. 

Torkning- och reningsprocesser krä
ver ingen vatten, utan har lösts på andra 
sätt. Allt sker i en vanlig miljö, utan vita 
rockar och kliniskt ren luft. 

En Duomaskin står redo i lokalen, 
den ska sättas i en container och köras 
ner till fabriken i Italien. Maskinen kan 
mata ut en cell var tjugonde sekund. 

I slutet av tillverkningen, efter att 
cellerna har monterats ihop i her
metiskt tillslutna paneler testas de i 
ljuskammare för att sedan skickas till 
någon av alla kunderna på väntelistan. 

Eu har den senaste tiden flaggat för 
att Unionen ska bryta den kinesiska 
dominansen kring solpaneler, och öka 
den inhemska produktionen. 

Kanske är det svensk teknik som kan 
bryta beroendet av kiselbaserade solcel
ler i Europa. Som dessutom ger ett lägre 
koldioxidavtryck och snyggare tak? 
Midsummer vill definitivt vara med i 
matchen. ✖

MIDSUMMER. SVERIGES ENDA SOLCELLSTILLVERKARE
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  SAMARBETE

Solpaneler på Scanias lastbilar
 Midsummer samarbetar med Scania, Uppsala Universitet,  
MT Eksjö (trailertillverkare), Dalakraft och Ernst Express  
för att tillverka en lastbil som täcks med solpaneler från  
Midsummer. Det var meningen att fordonet skulle avtäckas  
för några veckor sedan, men det hela sköts upp. 
 Tidigare har man sagt att solpaneler på lastbilar ska  
spara 5–10 procent av bränslekostnaderna per år och ge  
strömtillförsel till kylanläggningar och liknande. Exakt  
hur det kommer att se ut i slutändan återstår att se. 

Solceller på lastbil. 

 Skillnaden mellan traditionell 
kiselpanel och nedan ett tak med 
Midsmummers integrerade paneler. 
 Sven Lindström. 
 Planerad effektökning.
 Christer Fuglesang har  
Midsummerpaneler. 
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Ökad effekt från solcellerna   
- genom ljus underifrån
Det är inte bara solsken på solpaneler som kan generera 
el. Genom att ta tillvara reflektionerna under panelerna 
har företaget Innoventum kunnat öka elproduktionen i 
sina sol-carports med över tio procent. Hemligheten är 
ett reflekterande golv av återvunnet glas.

e flesta solpaneler som 
monteras på villatak har 
en framsida av glas och en 
baksida av plast. Men det 
finns även paneler med 
glas på både fram och 

baksida. De är dyrare, men har å andra 
sidan betydligt längre livslängd och 
längre garantitider.  En annan 
fördel är att de kan fånga upp 
solljus även underifrån.

Det har företaget 
Innoventum tagit fasta 
på och tagit fram ett 
reflekterande underlag 
till sina solar carports.

– Vi använde redan 
tidigare dubbelsidiga 
glaspaneler på grund av 
att livslängden är bättre. 
Det här är ett sätt att utnyttja 
den fulla potentialen i dem, säger 
Sigvald Harryson, grundare av  
Innoventum.

Det reflekterande underlaget är 
bland annat gjort av återvunnet glas, 
och höjer anläggningens effekt med 
minst 10 procent. Genom att ytterligare 
förbättra reflektionseffekten hoppas 
företaget kunna nå en ökning på 20 
procent.

Eftersom merkostnaden för en 
carport med reflekterande golv är cirka 
5 procent kan det bli ett lönsamt tillägg 
för kunden. Bland köparna finns redan 
företaget Amazon, som lagt en order för 
20 parkeringsplatser.

Hur funkar det när bilar står 
parkerade på det reflekterande 
underlaget?

– Effekten minskar, men det är fort
farande en hel del yta runt om bilarna 
som reflekterar. Hur mycket effekt som 

D
försvinner beror också på bilarnas färg. 
Svarta bilar är inte så bra. Det bästa 
vore om alla bilar var vitmetallic, då 
minskas reflektionseffekten ingenting 
alls, säger Sigvald Harryson. 

Innoventum grundades 2010 och är 
förutom sina carports med trästomme 

och solcellstak bland annat kända 
för sin Giraff – en kombination 

av solpaneler och vindkraft
verk i samma konstruk

tion. En utav dem finns 
i Karlskrona hamn där 
den sedan 2019 skött 
laddningen av kommu
nens en elfordonspool. 

I produktkatalogen 
finns även rena vindkraft

verk med trästomme, och 
batterier för lagring av el. Inno

ventum erbjuder också utrustning för 
att driva sin anläggning i ödrift, vilket 
krävs för att man ska kunna använda 
sin egen lagrade soloch vindel under 
strömavbrott. För det måste man näm
ligen kunna koppla 
bort sig helt från 
elnätet och ha en 
egen jordning, 
något som allt fler 
kunder i Sverige 
efterfrågar. 

– Ja, speciellt 
sedan Svenska 
Kraftnäts gene
raldirektör sa att 
man behöver vara 
beredd på att elen 
kan kopplas bort i 
vinter. Nu vill näs
tan alla som köper 
batterier av oss 
också ha möjlig
het till ödrift. ✖

 DUBBELSIDIGA GLASPANELER

 Det vita golvet  
reflekterar solljuset till 
solcellernas undersida. 
Sigvald Harryson visar hur 
elproduktionen påverkas.

TEXT LOTTA HEDIN
FOTO INNOVENTUMINNOVENTUM. SOL-CARPORTS

 »SVARTA  
BILAR ÄR INTE 
SÅ BRA. DET 
BÄSTA VORE OM 
ALLA BILAR VAR 
VIT-METALLIC.«
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 6–7 MILS RÄCKVIDD PER DAG FRÅN SOLEN

Aptera ska snart börja producera 
sin första bil, som egentligen är  
en trehjulig motorcykel. Vi besökte  
fabriken i San Diego och träffade 
vd:n Chris Anthony som berättade 
om vägen från konkurs till dagens 
36 000 förbeställningar.  

TEXT FREDRIK SANDBERG   
FOTO OLA JACOBSEN

Gratis laddning –    160 mils räckvidd

APTERA. PÅ BESÖK I KALIFORNIEN
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Prototypen Beta som vi 
provåkte i San Diego.

Gratis laddning –    160 mils räckvidd
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  SNABBFAKTA

e första elbilarna 
från de stora biltill
verkarna hade kring 
25 kWh energi i 
sina batterier. Bilar 
som Nissan Leaf, 
Volkswagen egolf, 
Renault Zoe hade 
alla en räckvidd på 

mellan 10–15 mil. Där
efter har batteristorlekarna hela tiden 
ökat och dagens elbilar med längst 
räckvidd, på mellan 50 och 60 mil, har 
batteripack som rymmer mellan 80 och 
100 kWh. 

Energiförbrukningen är förvisso  
väldigt låg om man jämför med en 
bensinbil. En liter bensin innehåller 
cirka 9 kWh energi. De första elbilarna 
hade med andra ord en energimängd 
som motsvarar knappa tre liter bensin. 
Ändå kom de så pass långt. Det beror på 
att elmotorer är tre gånger så effektiva 
som förbränningsmotorer. Men många 
elbilar i dag är stora och tunga och 
kräver allt större batteripack för att nå 
en räckvidd på kring 50 mil, vilket gör 
långresor problemfria. 

En bils förbrukning beror på tre 
saker: luftmotstånd, vikt och rullmot
stånd. Den största boven i dramat är 
luftmotståndet. De flesta elbilar använ
der cirka 60 procent av sin energi för 
att knuffa luft, 30 procent handlar om 
vikten och resten rullmotståndet. 

Dagens bilar har lågt luftmotstånd, 
men det finns mycket att skala av och 
förbättra. 

Vi besökte ett företag i södra Kalifor
nien som redan på 00talet tog fram en 
bil som skulle komma åt problemet med 
energiförbrukningen genom att göra 
en så strömlinjeformad bil som möjligt. 
Resultatet var Aptera, som såg ut som 
ett rymdskepp, eller en fisk om man så 
vill. Den skapade många rubriker, och 
hade cirka 4 500 förbeställningar innan 
man 2011 gick i konkurs. 

För några år sedan återuppstod 
företaget. Två av de tidigare grundarna 
Chris Anthony och Steve Fambro tyckte 
att resurserna som krävs för att bygga 
en elbil går att använda smartare. 
Batterier är dyra. Dessutom insåg de att 
om de fick ner förbrukningen tillräck
ligt mycket skulle det bli möjligt att klä 
in det trehjuliga fordonet i solpaneler. 
Med låg förbrukning blir det idé. 

Dagens elbilar har inte stor nytta 

D
av solpaneler, de drar helt enkelt för 
mycket ström. 

De insåg att solpanelerna på Aptera 
kunde ge 6–7 mils räckvidd per dag.  
Vilket är fler än de flesta behöver för 
den dagliga användningen. 

Efter tre år har de nu en sista 
prototyp att bli klar med för att frysa 
designen och nästa år ska produktionen 
starta. Därefter ska 20 000 bilar byggas 
i fabriken som är på plats i San Diego. 
Per år. 

Det trehjuliga fordonet är byggt i 
kolfiber, har två eller tre navmotorer och 
ett batteripack på fyra olika storlekar. 
Det sluttande bakpartiet som finns där 
för att smita genom luftströmmarna har 
en baklucka och där ryms två personer, 
eller ett par surfingbrädor, storhandling
en och även en cykel. 

”Bilen” väger lika mycket som en  
Formel 1bil. Den gör också 0–100 på 3,5 
sekunder och har en räckvidd på en så 
där 160 mil beroende på batteristorlek. 

Vi fick en rundtur i en av prototy

Apteras 
versioner
 Fyra olika batteristorle
kar  kommer att erbjudas: 
23, 41, 60 or 100 kWh. 
 De fyra batteripacken ger 
olika räckvidd: 400 km, 
643 km, 965, 1600 km.  
 Solpanelerna ger en 
effekt på cirka 700 Watt, 
vilket laddar fordonet med 
cirka sex–sju mil om dagen 
i soliga platser som Kali
fornien.  
 Antal platser: 2. 
 Pris: 25 900–44 900 
dollar. 
 Motor: Tre navmotorer 
på 50 KW vardera. Kommer 
också som tvåhjulsdriven. 
 Produktionsstart nästa 
år.
 Kommer till Europa  
tidigast 2024, EUhomo
logisering ännu inte klart.   

Accelerationen är svindlande. 

De sex solpanelerna på vingarna har 
tagits bort i senaste versionen. 
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 Apteras huvudkontor i San 
Diego. 
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 Aptera följer grekiska alfabetet i utvecklingen av fordonet, först Aplpha, Beta (den vi fick provåka), Gamma 
(som är 80 procent klar) och Delta – den version de jobbar på nu och som blir produktionsversionen. 

perna, men låt oss först dyka ner i de 
tekniska detaljerna och om den över
huvudtaget får köras på svenska 
och europeiska vägar. Amerikaner

na har ju lite andra regler än vi har 
här. Vi börjar med den smått otroliga 
räckvidden. 

 HUR LÅNGT KAN MAN KÖRA I  
VÄRLDENS MEST EFFEKTIVA ”BIL”? 
Aptera kommer 10 miles på 1 KWh. Ett 
40 kWh stort batteripack ger helt enkelt 
400 miles, vilket med våra mått blir 64 
mil. 

Aptera kommer med fyra olika bat
terikonfigurationer: 25, 40, 60 eller 100 
kWh. Vilket ger fyra olika räckvidder: 
400, 640, 1 000 eller 1 600 kilometer. 

Ett litet batteripack på 25 kWh, som 
är mindre än i de flesta laddhybrider, 
ger alltså en räckvidd på 40 mil. Ett 
laddstopp på resan mellan Stockholm 
och Göteborg alltså. 

Av de 3 000 förbokade bilarna är 
intresset störst för 40 kWhmodellen. 
Aptera berättar att 10 procent väljer 
100 kWh, 10 procent väljer 25 kWh, 
20 procent väljer 60 kWh och resten, 

60 procent, tycker alltså att 40 kWh är 
tillräckligt. Många tänker nog att de 
ska ha bilen för pendling, med några 
längre turer, och då är 64 mils räckvidd 
tillräckligt bra, med god marginal. 

Jag frågar vd:n Chris Anthony om 
sätena kommer att vara byggda för 
långkörning, det är nog många som kan 
tänka sig att bränna ner till Rivieran 
från Sverige, om det krävs endast ett 
laddstopp. 

– Vi är ännu inte klara med sätena, 
men tanken är att de ska fungera för 
längre körningar. 

 PRISET
Vad bilen kommer att kosta i Sveri
ge är av naturliga skäl inte fastställt 
ännu. Men de amerikanska priserna 
är på plats. Med tanke på den svetti
ga dollarkursen just nu, där en dollar 
kostar 11,50, kan det bli dyrt. Dessutom 
tillkommer skatter och frakt. Så här är 
priserna tänkta nu i USA: 
 400 km-versionen: 25 900 dollar. 

Motsvarar 291 387 kronor. 
 640 km-versionen: 29 800 dollar. 

Motsvarar 335 264 kronor. 
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 1000 km-versionen: 34 600 dol
lar. Motsvarar 389 266 kronor. 
 1600 km-versionen: 44 900 dollar. 

Motsvarar 505 146 kronor. 
Om man tänker sig pålagor som frakt 

och skatt och sedan drar av supermiljö
bilspremien kan man kanske få en två
sitsig trehjuling som presterar som en 
supersportbil och har 64 mils räckvidd 
för under 400 000 kronor.

 KOMMER DEN TILL SVERIGE? 
Aptera är en 4,5 meter lång, 2,23 meter 
bred och 1,44 meter hög trehjulig 
motorcykel. Den är ungefär lika bred 
som en Tesla Model S och lång som 
en normalstor bil. Vi ställer frågan till 
Transportstyrelsen hur regelverket 
ser ut, och om Aptera ens får köras på 
europeiska vägar. 

De svarar att den från ett euper
spektiv klassificeras som en mc i kate
gorin ”powered tricycle”, eller l5ea. 
För hela eu:s marknad behöver man 
skaffa sig ett eutypgodkännande. Men 
redan på första raden i kriterierna för 
att klassificera fordonet så uppstår det 
problem. Ett lkategorifordon får inte 
vara längre än 4 000 mm, bredare än 

2 000 mm och höjden får inte överstiga 
2 500 mm. Den är alltså för lång och 
för bred. Nu står det inget om vikten 
men en l5ea får inte väga mer 1 000 
kilo i körklart skick. Det betyder vikten 
utan förare, för elfordon undantar man 
vikten för framdrivningsbatterier. 

Här blir det dock inga problem, efter
som att ingångsmodellen väger 800 kilo 
– med batterier. 

I euvärlden hamnar fordonet alltså 
mellan regelverken. För stor, för få hjul.

Men i ”de svenska fordonsreglerna 
är en bil nationellt definierad som ett 
motorfordon med tre eller fler hjul. Så 
i teorin skulle fordonet kunna bli god
känt här”, skriver Transportstyrelsen. 

Men då skulle den enbart vara 
tillåten att köra i Sverige. Enligt Chris 
Anthony, vd på Aptera, kan de göra 
vissa förändringar med måtten och få 
den typgodkända som en liten lastbil 
för att bli godkänd. De första tusen bi
larna som exporteras kan dock komma 
in som specialfordon, men när volymen 
blir större måste ett typgodkännande 
till. Återstår exakt hur de ska lösa de 
problemen. 

 Bildtext här

Moderkort 
till BMS. 

Chris Anthony i Apteras fabrik. 

Batteripack 
i närbild. 
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 SOLCELLERNA PÅ TAKET
Aptera har monokristallina kiselbasera
de celler. Men företaget som levererar 
dem har lyckats få till kurvatur åt två 
håll. Dessa har undergått alla möjli
ga tester, såsom hagel, kraftigt regn 
etcetera för att säkerställa att de klarar 
fordonskvalitet, enligt Aptera. 

Effektiviteten är 24 procent, vilket är 
bland det högsta på marknaden. De ger 
som mest strax under 700 Watt under 
optimala förhållanden. Man kommer 
att kunna välja olika modeller, fyra 
platser, front, tak, under vindrutan och 
bakpartiet. 

I en app kan man följa hur mycket 
fordonet har laddat under dagen, och 
leta den bästa parkeringsplatsen och 
jämföra med andra Apteraägare. 

 BATTERIER
Batteripacket ser likadant ut oavsett 
vilken storlek man väljer på packet. Det 
är bara mängden batterier som föränd
ras. 25 kWhmodellen har celler som 
är 21 mm i diameter och 70 höga. Det 
blir då tomrum i packet, som fylls med 
skum. 45 kWhpacket har samma sorts 
celler. Sedan bygger man på höjden, 

66 kWhbatteriet får celler som är 46 
mm i diameter och 90 mm höga, 100 
kWhpacket har samma diameter men 
är 120 mm höga. 

Det sista packet ger en liten föränd
ring i botten på Aptera, men påverkar 
inte innerutrymmena. 

De två första packen kommer att 
finnas tillgängliga från start, de senare 
kommer om några år – den kinesiska 
underleverantören har ännu inte börjat 
tillverka dem. 

Aptera planerar att visa all informa
tion om hur cellerna mår, så att ägaren 
lätt kan övervaka sina batterier och veta 
när det är dags att byta ut en modul el
ler två. Det är en del i att Aptera vill att 
fordonet ska gå vidare mellan genera
tioner, den ska hålla länge. 

Batterierna är vätskekylda och av 
kemitypen 811: åtta delar nickel, en 
del kobolt och en del mangan. 

 VÄRME, SNÖ OCH KYLA
Aptera får ett traditionellt värmesys
tem, och alltså inte luftvärmepump. An
ledningen är att de är dyra att utveckla 
och kan dyka upp i senare varianter av 
fordonet. 

Kolfibermaterial för  
utvärdering. 

Navmotor med stator  
i mitten. 

Testbil för chassi. 

Egen fjädrings-
konstruktion.

Många testmil har det 
blivit i denna prototyp. 

Batteripacksdelar. Chris Anthony. 

Att köra Aptera i snö kan bli en utma
ning, enligt Chris Anthony, men ett par 
centimeter klarar den, och även plogade 
vägar. Men det kommer en offroadver
sion som kan vara bättre lämpad. 

 MOTORER
Motorerna är så kallade navmotorer, 
som sitter i hjulen. Det gör att de får ett 
enormt vridmoment. De är konstruera
de tvärtom jämfört med traditionella 
elmotorer, där rotorn sitter i mitten och 
ytterhöljet är fast. I Apteras motor är 
statorn placerad i mitten och den rörliga 
delen är längst ut, vilket ger ett högre 
vridmoment. Därmed får den en accele
ration som en supersportbil. 

Motorerna är på 50 kW vardera. 
Först ut blir versionen med motorer på 
alla tre hjul sedan kommer tvåhjulsdriv
na versioner. 

 LADDNING 
Inget är klart ännu. De diskuterar om 
den ska få snabbladdning eller inte. 
Med den planerade räckvidden reso
nerar gänget på Aptera att den kanske 
klarar sig med vanlig växelströmsladd
ning. Att fylla ett 25 kWh stort batteri 
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med 11 kW tar i så fall drygt två 
timmar. Versionen med 160 mils 

räckvidd kan man också tänka 
sig behöver parkeras över natten 

efter en sådan körning. Med vanlig 
trefasladdbox tar det sedan tio timmar 

för ytterligare 160 mil. Inget är ännu 
klart på den här fronten. 

När det kommer till v2g, alltså möj
ligheten att använda Aptera som en stor 
powerbank och skicka ström till huset, 
tittar de på tekniken och har kontakt 
med olika företag som tar fram lösning
ar, men standarder är inte klara ännu 
och initialt planerar de för att Aptera 
ska ge likström, som man i sin tur kan 
ladda sitt hemmabatteri med. 

 SÄKERHET
Säkerhetskraven på en trehjulig mo
torcykel, som Aptera definieras som, är 
inte lika höga som för bilar. Men Aptera 
siktar ändå på att bli det säkraste for
donet på marknaden. Den komposit 
som karossen består av är sju gånger 
starkare än stål. När de pressade taket 
på ett test var det det styvaste taket som 
testats av amerikanska myndigheter. 

Vid frontalkrockar ska det, enligt 
amerikansk standard, finnas 650 mm 
krockbar yta, alltså längden på fronten 
som kan kramas ihop vid en krock. 
Eftersom Aptera har motorerna i hjulen 
och trots dess korta nos klarar man 
kraven, Aptera har 750 mm krockbar 
yta. Sidokrockskyddet ska också vara 
förstärkt. 

Aptera kommer också med airbags, 
om det även blir med sidokrockkuddar 
är ännu inte klart. 

Den runda formen lär göra att 
Aptera inte kommer att bete sig som 
en vanlig bil vid kollision. Bilen väger 
bara 800 kilo med minsta batteriet, det 
är nog ingen orimlig gissning att den 
kommer att flytta på sig om den krockar 
med en suv. Men karossen ska klara det. 

 RÄTT ATT REPARERA 
Om du köper en bmw ix kommer du att 
märka en sak: huven går inte att öppna. 
Om din dator, speciellt om det är en da

tor från Apple, går sönder är det i stort 
sett omöjligt att hitta ersättningsdelar, 
instruktionsmanualer och reservdelar. 
Allt fler företag i techsektorn vill inte 
att man skruvar själv. Och det gäller 
mer och mer bilar, som ska in i samma 
sätt att resonera. Din högteknologis
ka produkt ska in till verkstaden om 
någonting händer. Och en faktura ska 
komma tillbaka till dig. I usa finns en 
rörelse som heter Right to repar. Rätt 
att reparera. De försöker få igenom 
lagar som kräver att företag erbjuder 
både instruktionsmanualer, verktyg och 
reservdelar till dem som vill reparera 
själva. 

Det här har Aptera tagit fasta på. 
Alla delar ska finnas lättillgängliga – de 
ska levereras direkt till vem som än be
ställer dem. Instruktionsmanualer och 
allt som behövs för att själv reparera 
fordonet ska finnas. 

Inte bara det: alla kritiska delar ska 
gå att byta ut när tekniken blir bättre. 
Även batterierna. Och solpanelerna. 
Även om de senare nu har en effektivitet 
på cirka 25 procent – jämfört med 15–17 
procent för bara några år sedan – kan 
tekniken förbättras och då kan man 
lyfta av solpanelerna och placera nya, 
mer effektiva på bilen. 

 »Alla kritiska delar ska gå att byta ut när 
tekniken blir bättre. Även batterierna. 
Och solpanelerna.«

– Vi vill att det här blir en bil för flera 
generationer, att man kan ta över den 
från sin farfar och fortsätta köra den, 
säger vd:n Chris Anthony. 

– Dessutom håller bromsarna en så 
där 1 500 000 kilometer, detsamma 
gäller hjullagerna som är de saker som 
slits, de håller också cirka 1 500 000 
kilometer. 

Apteras kaross i kolfiber gör att 
fordonet inte heller rostar. Garantin 
kommer dock att bli industristandard. 
Men att fixa den ska vara enkelt. 

 HUR ÄR DEN DÅ ATT ÅKA I? 
Jag får inte köra prototypen själv. Men 
jag får sätta mig bredvid Size Thao, 
som är chef för teamet som tar fram 
prototyperna. 

Han kommer tidigare från Faraday 
Future, där han hade samma roll. 

Första intrycket när jag slår mig er är 
att det är rymligt med gott om plats för 
benen, sätena är hårda men inte oskö
na. Det är inga parkbänkar, men inte så 
mjuka som i traditionella bilar. 

Vi sätter av i en prototyp som inte är 
den senaste versionen, och det märks 
att det är en prototyp. Den knirrar och 
knarrar och vägljudet är högt. 

Det här är saker som kommer att 
vara åtgärdade när Aptera rullar ut till 
kunder, försäkrar Size Thao. 

Sätena kommer att gå att justera, så 
även ratten. Skärmen ligger horison
tellt, och mycket påminner interiören 
om en Tesla Model 3. Även längre perso
ner på 190 cm sitter bra. 

Accelerationen är på plats, även om 
vi kör i beskedligt tempo. 

Det enda som jag tänker på är att 
Astolpen är ganska bred, vilket ger 
något sämre sikt åt sidorna, annars har 
man bra koll på omgivningen. 

En kul detalj är att även om bilen 
kommer med vindrutetorkare, gör den 
strömlinjeformade karossen att regnet 
glider över vindrutan. En testtur ut i 
öknen visade också, enligt Aptera, att 
vindrutan inte hade något insektsmos 
på vindrutan, de flyger helt enkelt över 
bilen, till skillnad från det följefordon 
de hade med sig, som hade hela vindru
tan täckt. 

Det är inte svårt att se att det här 
kan bli en succé, även på långresan. Det 
är några saker som ska till – bra säten, 
bättre isolering av kupén och en fast 
kaross. Ett intensivt arbete pågår för att 
få alla de delarna klara inför produk
tionsstarten nästa år. ✖

Många kablar blir det, 
men färre än i vanliga 
bilar. 
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 Fredrik testar förarsätet, som visar sig vara rymligt.

 Stora lastutrymmen bak. 

 Aptera visades upp för Svenska handelskammaren i San 
Diego, vi var på plats.

 
 Kompositkarossen kommer att vara återvinningsbar.

 Det 
går att 
campa i 
Aptera, 
tältduk 
kommer 
att fin-
nas att 
köpa till. 

 Yoke- 
ratt. 

Gaspedal och broms.
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Chris Anthony grundade 
Aptera tillsammans  
med Steve Fambro på 
00-talet. Då överlevde 
det futuristiska  
fordonet till 2011 då 
Aptera gick i konkurs. 
För tre år sedan köpte 
de två grundarna  
tillbaka bolaget  
från konkursboet  
och startade om.  
Vi träffade Chris  
Anthony och pratade  
om resan och varför  
de fortfarande tror på 
Aptera. 

hris Anthony är vd och 
en av tre grundare av Ap
tera Motors. På frågan om 
Aptera får Apple Car Play 
eller Android Auto svarar 
han nekande. 

– Vi är för små. Man kan ju tycka 
att techjättarna skulle vara 
intresserade av soldrivna 
bilar med världens lägsta 
förbrukning, men det är 
de inte. 

Det blir väl inte mer 
en Apple Car än så här? 
frågar jag. 

– Om Steve Jobs var 
vid livet hade han nog sett 
det, säger Chris Anthony. 

Han guidar oss runt fabriken 
som än så länge gapar tom på maskiner. 

Det börjar bli brådis. Enligt planerna 
ska produktionen börja nästa år. 1000 
bilar ska byggas. Väntelistan är lång. 
Aptera har 36 000 förbokningar.  

– Vi har finansierat designen och 
en del av maskinerna som krävs för 
att starta produktion, men vi har fler 
maskiner som behöver finansiering. 
Och den här fabriken behöver vara full 
av maskiner, säger han. 

C
Aptera Motors har fått finansiering 
delvis genom crowdfunding. 60 miljoner 
dollar har ramlat in till företaget från 
15 000 investerare. 

– Det är fint, tidigare var det bara 
multimiljonärer som kunde investera i 
startups, nu kan alla som har 1 000 dol

lar över vara med och investera. 
Men vi behöver ytterligare 40 

miljoner dollar till maskiner 
och annan utrustning för 
att det här ska bli av. 

– Men det behövs 
bara att en miljardär blir 
inspirerad av det här för att 

den summan ska vara 
säkrad. Ja, vi behöver en 
större fisk. Men man kan 

tänka sig att täcka summan med 
lån; både Kalifornien och amerikanska 
staten har stora visioner om utsläppsfria 
mobilitet, och då måste de vara beredda 
att finansiera företag som oss. 

Han verkar inte orolig. Förberedel
serna har varit noggranna. De har en 
prototyp som de kallar Gamma som är 
till 80 procent klar. Det var den för sex 
månader sedan, nu är de snart i hamn 
med Deltaversionen, där de fryser 
utvecklingen inför produktionen. 

 »Om Steve Jobs levde hade  
han förstått vad det är vi gör«

 CHRIS ANTHONY, GRUNDARE:

TEXT FREDRIK SANDBERG  
FOTO OLA JACOBSEN

 – Visst behöver värl-
den eldrivna pickuper och 
suvar, men vi vill vara ett 
alternativ för den dagliga 
körningen. Här i Kalifor-
nien kommer man aldrig 
att behöva plugga in sin 
trehjuling, den kan lad-
das med 6–7 mil om dagen 
från sina solpaneler, 
vilket är mindre än vad 
snittet kör per dag, sade 
Apteras vd Chris Anthony 
under ett möte med  
Svenska handelskammaren 
i San Diego. 

Chris Anthony. 
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Det kräver ju enorm datorkraft 
för att kunna simulera luftmot-
stånd, hur har ni löst det som 
litet start-up-bolag?

– Som tur är finns Amazon Web 
Services, som erbjuder enorma mäng
der datorkraft för beräkningar och som 
vi har obegränsad tillgång till. Vi laddar 
upp simulationer där för att optimera 
designen. Bassimuleringar tar en tim
me. För tio år sedan var det annorlunda, 
det kunde ta fyra dagar att köra en 
simulering. Nu kör man en innan man 
går och lägger sig och har resultatet när 
man vaknar. 

Chris Anthony kom in i bilbranschen 
genom att han drev en firma som göt 
wakeboards i komposit och hade redan 
då, för ett par decennier sedan, blivit 
duktig på att simulera flödesdynamik. 
Hans partner Steve Fambro var elektro
ingenjör och den som drog in honom i 
Aptera.

Erfarenheten från kompositvärlden 
var användbar. Apteras kaross ska till
verkas i komposit, vilket gör bilen lätt 
och stark. 

Är inte det en dyr teknik?
– I och med att vi har skalat ner så 

mycket i övrigt material och inte kräver 

/ 77

Produktionslinan är färdigplanerad. 
Den följer två linjer, den ena för batte
ripacket, som i planeringen inte är helt 
automatiserad, men väldigt nära. Den 
andra linan sätter ihop chassi och andra 
delar innan den paras med batteriet 
och blir då ett rullande chassi, därefter 
monteras kaross och övriga delar. 

Det ska ta två timmar att montera 
ihop en Aptera. 

Det har gått fort att få till stånd en 
fabrik. År 2019 dök Aptera upp likt 
fågeln Fenix och skapade en rejäl buzz i 
elbilsvärlden. 

Vi som var med när det begav sig på 
00talet minns bilen, som då såg ganska 
likadan ut som den gör nu, och på 
samma sätt som då pekade Aptera mot 
framtidens mobilitet. Det var samtidigt 
som Tesla tog sina första stapplande 
steg. 

– Elbilsindustrin var ung, det var 
svårt att hitta finansiering. Det fanns 
ingen snabbladdningsstandard, vi 
använde laddare tänkt för båtar. Men 
många trodde på idén. Vi anställde folk 
från Detroit som var vana att skala upp 
produktion, men som sagt, industrin 
var inte redo. Bolaget likviderades 2011. 
Jag hade då lämnat företag och startat 
ett litiumjonbatteriföretag som ligger 
här i krokarna, berättar han. 

– Eftersom batterier är den dyraste 
komponenten i en elbil, och är är så 
fortfarande, trodde vi när vi lämnade 
Aptera att bilindustrin skulle gå åt det 
håll vi tänkte oss, med mer fokus på en
ergieffektivitet. Men vi såg att det blev 
tvärtom, med stora suvar och pickuper 
med gigantiska batterier. Bara batteriet 
till en Ford f150 Lightning väger lika 
mycket som Aptera. Så efter åtta år kun
de vi köpa tillbaka företaget och starta 
det på nytt. 

De kände sig kallade att visa på hur 
ett elfordon ser ut om man utgår från 
hur fysikens grundlagar ser ut. 

Chris Anthonys partner, som var med 
och köpte loss företaget, Steve Fambro, 
var också en av grundarna på 00talet. 
Likt Chris hade han hoppat av och gjort 
någonting annat under de åtta åren. 
Nämligen konstruerat vattenanläggning
ar i Abu Dhabi – med hjälp av solenergi. 
Anläggningar som går ut på att krama så 
mycket ur varje vattendroppe – inte helt 
olikt Aptera som vill krama varje kWh ur 
ett batteripack. 

Efter att de köpt tillbaka bolaget 
träffades de två under pandemin och 

byggde en prototyp av Aptera, en upp
gradering från modellen från 00talet. 

– Vi hade ingen ingenjörshjälp. Det 
var ett raffinerande garagebyggge, men 
när vi var klara lade vi ut den på nätet 
och intresset var fantastiskt. 

– Det är en bättre tid nu. Folk är 
medvetna om elbilar och underleveran
törerna är på plats med batterier och 
allt som krävs för att bygga en elbil. Det 
finns ett ekosystem och det mesta är 
standardiserat. 

 Aptera behöver fortfarande investeringar för att komma igång med pro-
duktionen, som är planerad att starta nästa år. På frågan om han inte 
tycker att Elon Musk skulle investerat i Aptera istället för att köpa Twitter 
svarar Chris Anthony: 

– Jag hade gärna sett att han lade 10 procent av den summan på oss 
istället. Men han har samtidigt inte fått tillräckligt med cred för vad han 
har gjort för elbilsmarknaden. Det är tack vare Tesla som vi är där vi är 
idag. Utan honom skulle Ford och GM inte ha de elbilsplaner de nu har. Vi 
borde ha en Elon-dag varje år. 
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 »Det är en bättre 
tid nu. Folk är 
medvetna om el-
bilar och under-
leverantörerna är 
på plats med allt 
som krävs för att 
bygga en elbil.«



så mycket batterier för att få den räck
vidd som de flesta vill ha – vi behöver 
bara en tredjedel av batteriet – kan vi 
lägga en större kostnad på karossen. 

Efter vi kom hem från Aptera kom 
beskedet att italienska CPC Group, får 
uppdraget att tillverka de sex karossde
larna i komposit, som sedan fogas ihop i 
San Diego. 

Ni har utvecklat en egen  
växelriktare (som omvandlar  
batteriets likström till  
växelström), varför det?

– Vi har byggt den med kiselkarbid 
vilket ger högre effektivitet och gör den 
lättare, den ligger på 97 procents effek
tivitet vilket är fem procent högre än de 
traditionella växelriktarna. Det gör att 
vi får 20 procent mindre värmeutveck
ling, vilket i sin tur gör att vi behöver 
ett mindre kylsystem, vilket i sin tur 
minskar vikten ytterligare. 

Som jag har förstått det är det 
viktigaste på en elbil luftmot-
ståndet, att göra det så litet 
som möjligt. Är vikten viktig?

– Cirka 60 procent av energin går i 
en traditionell elbil åt för att trycka luft, 
30 procent handlar om vikten. Men om 
man som i vårt fall har ett extremt lågt 
luftmotstånd är luftpressandet nere på 
6 procent. Då blir vikten plötsligt väl
digt viktig. För varje kilo vi kan spara 
ökar räckvidden med ett par procent. 
Därför är varje detalj superviktig. 

Hur ser framtidsplanerna ut? 
Större modeller med plats för 
fem personer?

– Just nu är det laserfokus på att få ut 
den här trehjulingen. Men vi planerar 
att bygga åtta fabriker fram till 2028 
med en årlig produktion på 100 000–
140 000 bilar per år. Vi hoppas att sälja 
en miljon Aptera fram till år 2033. 

Har ni gjort en marknadsanalys?
– Andra biltillverkare börjar mer 

marknadsanalys. Och kommer fram 
till att de ska göra en suv eller en cuv, 
som de ser att marknaden eftersträ
var. Vi började med designen och det 
slutade då med någonting som ser ut 
som en fisk. Det är helt annorlunda 
mot någonting annat där ute. Men vi 
har också en ”bil” som laddar sig självt, 
som drar en tredjedel så mycket energi 

som de snålaste elbilarna på markna
den och som man kommer att kunna 
reparera själv om man vill (läs mer om 
det i huvudartikeln), som kan fungera 
som en backupgenerator av el och som 
innehåller väldigt få delar. Vi löser inte 
bara räckviddsproblemet med elbilar, 
vi är även med på nätsidan och kommer 
med lösningar där i och med att bilen 
”tankar sig självt”. 

Chris Anthony och Steve Fambro 
har helt enkelt utgått från vad som är 
smartast och vad som blir enklast och 
dessutom billigast för slutkunden. Inte 
marknadsundersökningar. Var det inte 
precis det som Steve Jobs brukade göra? 
Producera en produkt som folk inte viste 
att de ville ha eller behövde, men som 
när de väl får den i sin hand både älskar 
den och inte kan leva utan den. ✖
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På de flesta nya bilföretag som vi har besökt hittar man 
minst en svensk ingenjör. Och Aptera är inget undantag. 
Vi pratar med Vidar Montell, som arbetar på smartare 
kabeldragning och systemöversikt.

 »Mitt jobb är att få  
systemet att sitta ihop«

 VIDAR MONTELL, SVENSK INGENJÖR:

idar Montell har arbetat 
på Aptera i snart ett år. 
Han är utbildad i Lindkö
ping, industriell ekonomi, 
och har sedan haft en 
gedigen karriär i bilindu
strin, som ingenjör främst 

på Volvo där han bland annat var med 
och utvecklade xc90 när den kom på 
ny plattform. 

– Jag var head of cup hol
ders, säger han och skrattar. 

Han var också med i 
utveckligen av Volvos och 
Fords hybridtekniker och 
flyttades över till Detroit 
där han var stationerad ett 
par år. Där hittade han också 
kärleken och flyttade över 
permanent. 

– Jag flyttade med henne, men det 
sprack, så vi skilde oss efter något år 
och då köpte jag en enkelbiljett till Los 
Angeles, berättar han. 

– Jag hittade inget ingenjörsjobb 
direkt, så jag gjorde lite annat ett tag. 
Bland annat provade jag mina vingar 
som försäljare på Mercedes, men låt 
oss säga så här ... det var inte min grej. 
Jag återgick till att arbeta som ingen
jör. Bland annat konverterade jag att 
dieseltåg på Disneyland till eldrift med 
induktiv laddning. Därefter hamnade 
jag på ett av världens största kabelbolag, 
som gör kablehärvor till de flesta bilföre
tagen. Jag var inne på Faraday Future 
(kinesiskt elbilsföretag stationerat i 
USA som kämpar för sin överlevnad) 
ett tag och sedan blev jag uppringd av 
en kollega där som tyckte att jag skulle 
söka till Aptera. 

Där började han för ett drygt år 
sedan. 

V
– Jag är ansvarig för att få systemet 

att sitta ihop, och för att få ner vikten på 
kabeldragningarna. Vi har löst det ge
nom att ha elva hubbar med egna små 
datorer som ett centralt system skickar 
information till, inte som de flesta bilar 
ha ett centralt system som kräver mäng
der av kablar fram och tillbaka.

Enligt Chris Anthony, vd, har 
de med den nya metoden 

lyckats få ner vikten på 
kabeldragningen med 

upp till 50 procent 
jämfört med en tradi
tionell bil. 

Hur är det att  
jobba på Aptera?

– Vi har en fantas
tisk företagskultur, det är 

väldigt öppet och kreativt. Alla 
är med på tåget. Att få vara här och få 
betalt för det är fantastiskt. 
Vilken är största utmaningen?

– Svårt att säga, det är fullt fokus på 
att få klart bilen nu, och se till att den 
rullar ut på vägarna. ✖

Vidar Montell.

 Svensken Vidar Montell är 
anställd på Aptera sedan 
ett drygt år tillbaka.
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 » Vi har en fantas-
tisk företagskul-
tur, det är väldigt 
öppet och kreativt. 
Att få vara här och 
få betalt för det är 
fantastiskt .«
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KRÖNIKA. TIBOR BLOMHÄLL

D
Mitt liv som solcellsoligark

Åsikter eller tips? Mejla tibor@elbilen.org

et är inte ofta man 
fattar väldigt bra 
beslut. Speciellt inte 
jag. Fråga bara min 
fru så kan hon rabbla 
långa listor på fel jag 
gjort. Men då och då 
kan till och med en 
blind Tibor hitta små 

guldkorn.
Som när jag skaffade solceller. Och 

när jag band elpriset.
När den förra regeringen införde 

skattereduktion för grön teknik 2021 
hängde jag på låset. Äntligen kunde 
även snåljåpar som jag få råd med sol
celler. Jag inhämtade offerter från tre 
olika firmor och slog på stort: hela vårt 
södertak kläddes med solpaneler och 
började producera el i mars samma år.

Det är mycket snack om återbetal
ningstider på solceller, men det som 
många då missar är att man får lägre 
elräkning redan från dag ett. Rejält 
lägre. På somrarna börjar till och med 
elmätaren ticka baklänges så man får 
negativa elräkningar. Man får pengar 
från elbolaget!

Grannen stod ut i tre veckor, sen 
beställde hon också. ”Varenda gång jag 
öppnade min dörr såg jag dina pane
ler”, berättade hon. De hade pratat om 
att skaffa solceller men kom aldrig till 
skott. Att se mina blev droppen som 
gjorde att de också beställde. Och nästa 
granne, och nästa … Solpanelmontörer 
vittnar om hur panelerna brukar ”smit
ta av sig”: om en skaffar gör även snart 
grannarna det. Vi blev till slut sju gran
nar som skaffade solpaneler. Hittills.

Du kan läsa på sidan xxx i tidningen 
hur mycket pengar vi har tjänat på våra 
solpaneler. Kort sammanfattat: (piiip)
mycket. Speciellt nu när elpriserna rusat 
i höjden. Vi som har solpaneler räds 
inte höga elpriser, för de betyder ju bara 
att vi får mer betalt. I år fick vi mång
dubbelt bättre betalt för överskottselen 
vi sålde till elbolaget än förut. Det är 
nästan så man skäms. Vad ska jag säga 
till de grannar som inte skaffat solpane

  Solpanelsköpet  
smittade av sig. 

ler? ”Du vet, de där extra tusenlappar du 
betalat för elen i år, de går rakt ner i min 
ficka”? För så är det ju. Inte är det från 
Lappland de skickar el till grannkåken 
när han ska koka kaffe, de elektronerna 
får han från mina solpaneler.

Jaja, men solpaneler fungerar bara 
på sommaren. På dagen. På natten och 
på vintern får du inget el från dem! Har 
folk sagt till mig. Och det är ju sant, 
det är ”bara” på våren, sommaren och 
hösten som jag tjänar pengar på mina 
solpaneler. Hur mycket inkomst får du 
från dina takpannor?

Men vintern då? Då får du ju ingen 
el från dina snöklädda solpaneler. Och 
det är just då man behöver extra mycket 
el om man inte vill frysa. Ja, då får man 
köpa el som alla andra. Men det finns 
lösningar på det där också. Man kan till 
exempel skaffa timpris på el. Fast med 
två tonårsbarn i huset insåg jag snabbt 
att det skulle vara ett hopplöst projekt 
att försöka förmå dem duscha när pap
pa vill. Frugan var heller inte pigg på att 
storstäda klockan tre på natten. Så vi 
tog näst bästa och band elpriset. Innan 
Putin började snacka om speciella mili
tära operationer.

Oh boy, var det också ett bra beslut! 
Medan elpriset här i Stockholmstrakten 
sköt i höjden och folk fick betala både 
två, tre om inte fem kronor så fortsatte vi 
betala 94 öre per kWh. För elen vi köpte, 
alltså. För samtidigt fick vi två, ibland 
tre kronor för solelen vi sålde. Bra biznis 
det där.

Men det mest minnesvärda var 
samtalet jag hade med mina kollegor i 
våras. Ukrainagrejen hade precis börjat 
och bensin och dieselpriserna sköt i 
höjden. Mina kollegor ojade sig, det var 
knappt ens lönt att åka bil till jobbet. 
De vände sig mot mig och undrade ”Din 
elbil då? Priset på el har ju också gått 
upp, hur dyrt har det blivit för dig?” Jag 
rodnade nästan när jag erkände att ”tja, 
nu när vårsolen tittat fram så laddar 
jag min elbil gratis från mina solceller.” 
”Tyst med dig!” skrek de unisont och gav 
mig öknamnet ”solcellsoligarken”. ✖

TIBOR BLOMHÄLL  
kör en Tesla Model 3. 
Familjens andrabil 
är en Kia Soul EV.  
Till vardags är han  

utvecklingschef på ett  
it-bolag, och i stället  
för fritid driver han  

elbilsklubben Tesla Club 
Sweden. Han bor i villa 
i en Stockholmsförort.

DET ÄR JU 
SANT, DET ÄR 
BARA PÅ VÅREN, 
SOMMAREN OCH 
HÖSTEN SOM 
JAG TJÄNAR 
PENGAR PÅ MINA 
SOLPANELER. 
HUR MYCKET 
INKOMST FÅR  
DU FRÅN DINA 
TAKPANNOR?
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Solel + elbilar i Göteborg
eCarExpo – Nordens största 
mässa för elbilar och solel!

Hela Sverige ställer om just nu. Och det är en fantastisk känsla att producera 
sin egen el för att driva både hem och bil med den. På eCarExpo i Göteborg kan 

du lära dig allt om både elbilar och solel. Du kan också provköra mängder 
med elbilar från � ertalet tillverkare på en och samma plats. 

Provkör, prata, räkna. Tänka, titta och tycka.

Svenska Mässan 2–4 december 2022
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Missa inga nummer, prenumerera nu! 
Vi kommer ut med tio nummer per år.  
Ordinarie pris är så lågt som 695  
kronor – du sparar 195 kronor! 
Ännu större blir rabatten om du väljer  
20 nummer för endast 1 195 kr. 

LÄNK 10 NUMMER:  
https://qrgo.page. 
link/niQEM 
Eller använd QRkoden 

LÄNK TILL 20 NR:  
https://qrgo.page. 
link/EyrxG
Eller använd QRkoden

MISSA INTE VÅR TRADITIONELLA TESTSPECIAL I JUL  

Vi utser årets elbil

NÄSTA NUMMER. I ELBILEN 12/2022

NÄSTA SPECIAL

#3 
2022 
Ute 22/12

VI ÄR  
SVERIGES ENDA  
ELBILSTIDNING

Sedan starten 2013 har  
vi kört alla elbilar – och vi 
fortsätter att fördjupa oss  
i nutidens och framtidens  

mobilitet. Häng med!

Prenumerera – det lönar sig!

Smartladda bilen
när elen är som billigast

zaptec.se

Zaptec

Zaptec Go är en liten laddbox för hybrid- och elbilar som automatiskt 
schemalägger laddningen till den tid på dygnet när belastningen
på elnätet är lägre.
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Avsändare: 
Elbilen i Sverige AB
Båtsmansvägen 10
SE181 41 Lidingö

Ladda bilen utan att propparna går 

Med vår EnergyHub är din fastighet framtidssäkrad!  

Tillsammans med din elbilsladdare möjliggör vår prisbelönta EnergyHub en 
smartare elbilsladdning. Den unika tekniken ger dig upp till tre gånger så snabb 
laddning och möjlighet att styra när på dygnet du laddar, så du kan dra nytta av 
lägsta möjliga elkostnad.  

EnergyHubs automatiska tids- och effektstyrning med fasbalansering gör också 
att du slipper höja huvudsäkringen. Du kan ladda utan att propparna går.  

Dessutom kan du koppla på solpaneler och batteri och skapa ett energisystem 
som klarar framtidens utmaningar och ger dig kontroll. 

Ferroamps EnergyHub berättigar till 50% grönt avdrag i samband med             
installation av laddbox. 

                                                                            Läs mer på: www.ferroamp.com 

 

smart electricity control 


