
Solpaneler 
Betan-Vitkålen 
Information från 
solcellsgruppen 



Det här tänkte vi prata om 
� Hur mycket sol-el kan vi producera? 
� Passar våra tak? 
� Hur går det till? 
� Kostnader och besparingar 
� Vad gör vi nu? 
�  Informationsträffar 



Hur mycket sol-el kan vi 
producera? 

� Ett normalt tak producerar mellan 4000 
och 10 000 kWh per år 

Ø  Men det är inte lönsamt att producera mer 
än man konsumerar 

Ø  Solcellsgruppens användning ligger på 
mellan 3500 och 7000 kWh per år 



El-produktion från tak i olika 
vädersträck (%) 

Flera av bilderna kommer från Jonas Nordström, Uppsala Solenergiprojekt 



INFÄSTNING AV KROKAR 







Hur gör man med platta tak? 
� Panelerna monteras på en ställning som 

hålls fast med tyngder 
�  Inga borrhål i taket som riskerar att börja 

läcka med åren  
� Enkelt att flytta panelerna om man 

behöver underhålla taket 











Installation 

�  Installation 1½ dag:  
�  1dag solpaneler   
� ½ dag elektriker  

� Ny elmätare för produktion (Vattenfall)  
� Följa produktion på nätet  





Material och installation 

Antal paneler Utan ROT Med ROT* 

10 paneler = 3 040 kWh/år 71 800kr 65 280 kr 

16 paneler = 4 864 kWh/år 99 000 kr 90 030 kr 

22 paneler = 6 688 kWh/år 122 700 kr 111 570 kr 

www.vattenfall.se/solceller i april 2017 

*30% av arbetskostnaden 



Besparing - räkneexempel 
� 5000 kWh varav 25 % konsumeras direkt 

�  Pris för köpt el: 1 kr per kWh 
�  Pris för såld sol-el: 135 öre per kWh 

Idag Med solceller 

Från elbolaget   5000kWh =  
- 5000 kr/år  

3750 kWh =  
- 3750 kr/år  

Såld el     - 3750 kWh =  
+ 5062/år 

Kostnad/intäkt - 5000 kr/år   
 

+ 1312 kr/år 

Ø Besparing: ca 6000 kr/år 
 



Glädjekalkyl? (Ex: 5000 kWh) 

� Besparing (ca 6 000 kr/år*)  + 180 000 kr 
livslängd minst 30 år  

�  Investeringskostnad, ca          - 90 000 kr  
� Ev reparationer     - 20 000 kr  

� SUMMA minst    + 70 000 kr  

* Om villkoren förblir som idag 



Rimlig kalkyl? (Ex: 5000 kWh) 

�  Investeringskostnad, ca          - 90 000 kr  
� Besparing (ca 4500 kr/år*)   + 135 000 kr 

livslängd minst 30 år  
� Ev reparationer     - 20 000 kr  

� SUMMA minst    +25 000 kr  

* Om villkoren blir sämre än de är idag 



Vad gör vi nu? 
� Väntar på åtgärder för brandskydd 
� Samlar information 



Informationstillfällen under 
våren 
� Sävjakyrkan 19 april & 24 april kl 19–20.30 
  
� Valsätrakyrkan 25 & tor 27 april kl 19–20.30 

� Sunnerstaskolan 26 april & 3 maj kl 19–
20.30. 

� Almtunaskolan 4 & 9 maj kl 19-20.30                           



Informationstillfällen under 
våren 
� SolcellsSafari Valsätra! – sön 7 & 14 maj 
    Kl 13-15. Samling utanför Valsätrakyrkan.       
    Sedan guidad tur och rundvandring ute  
    bland taken! 
 
�  Informationsmöte i Betan-Vitkålen 

tisdagen den 13 juni kl 19. Vi ses i 
lekparken mitt emot Tomatgatan 20 (nära 
fotbollsplanen). 



Uppsala Solenergiprojekt 
� www.uppsalasolenergiprojekt.se  
� uppsalasol@gmail.com  
� Mobil: 0703-161 701 

Jonas Nordström 
Initiativtagare och eldsjäl  



Solcellsgruppen Betan-
Vitkålen 
� Lovisa Blomqvist 
� Charlotte Berg 
� Anders Brunell 
� Kimy Konde 
� Åsa Brugård Konde (smk) 





Material och installation 

Antal paneler (blå poly) Utan ROT Med ROT 

10 paneler = 3 000 kWh/år 66 000kr 59 000 kr 

16 paneler = 4 800 kWh/år 99 000 kr 90 030 kr 

www.vattenfall.se/solceller i april 2017 

Antal paneler (svarta mono) Utan ROT Med ROT 

12 paneler = 3 000 kWh/år 62 000kr 56 000 kr 

18 paneler = 4 800 kWh/år 92 000 kr 84000 kr 

UppsalaSolenergiProjekt april 2017 


