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Solar Region Skåne
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Solenergi i fokus
Intresset för solenergi ökar markant just nu. Orsaken är
naturligtvis den ökande kunskapen och medvetenheten om
klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser.
Internationellt har solenergin en enorm potential. Mindre
än en procent av Saharas yta täckt med solceller skulle
räcka för att täcka hela världens elbehov.
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Solenergi förutspås få en betydande roll i det framtida
energisystemet.
Att använda solenergi innebär inga utsläpp till naturen.
Dessutom har tekniken mycket låga driftskostnader vilket
gör att energi kan produceras näst intill gratis i minst 20-30
år när investeringen väl är gjord. I takt med de stigande
energipriserna och effektivare produktionsmetoder blir
solenergin allt mer lönsam.
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öka användningen av och intresset för solenergi.

Solenergi är en förnybar energikälla som inte ger upphov
till några utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Idag är
det dessutom lönsamt att utnyttja solenergin och det är
miljömässigt det bästa sättet att producera värme. Troligen
skulle långt fler solenergianläggningar vara i drift runt om
i landet om kunskapen om solenergi varit större.
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För att öka användningen av lokalt producerad solenergi
och stötta solenergibranschen startades den ideella föreningen Solar Region Skåne upp sommaren 2007. Föreningens uppgift är att på ett neutralt och sakligt sätt sprida
kunskap om solenergiteknik för att på så sätt öka intresset
och kompetensen hos olika aktörer inom solenergibranschen och hos allmänheten. Föreningen anordnar utbildningar, seminarier, utställningar, studiebesök, temadagar,
konferenser, tekniktävlingar, informationsmöten hos företag, installatörer och kommuner, satsar på utbildning av
studenter samt arbetar med rådgivning och informationsspridning. Föreningen verkar också på nationell nivå för
en fungerande marknad för solel i Sverige och för fortsatta
stöd inom solvärme- och solelområdet.
Solar Region Skåne är ett nätverk och kunskapscenter för
solenergi som stöttar såväl privatpersoner som organisationer att starta upp nya solenergiprojekt genom att förmedla
kunskap och kontakter för att säkerställa väl genomförda
solenergiprojekt. Ambitionen är att samhällsaktörer i allt
större grad ska välja solteknik i sina energilösningar.
De viktigaste målgrupperna är installatörer, arkitekter,
konsulter, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och kommuner, men flera av aktiviteterna riktas också mot privatpersoner, turister och studenter, allt med målsättningen att

Solar Region Skåne har också startat upp den årliga tävlingen Solracet, som riktar sig till skånska elever i årskurs
6. Eleverna får lära sig mer om energi- och transportfrågor
genom att bygga egna solcellsdrivna bilar i miniatyr som
de tävlar med mot andra klasser.
Det finns en stor potential för användning av solenergi
i Sverige. I jämförelse med flera andra europeiska länder
har Sverige dock inte alls lika stor utbyggnad av solenergianläggningar, trots de statliga stöd som delas ut inom
solenergiområdet. Här finns alltså goda möjligheter för
lönsamhet för flera olika aktörer.
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- ett samarbete för ökad användning av solenergi i Skåne

Solar Region Skåne delar årligen ut Skåne Solar Award, ett
pris till Årets solcellsanläggning och Årets solfångaranläggning. Priset syftar till att uppmärksamma arkitekter och
företag som gjort insatser för solenergin.

Vinnare av Skåne Solar Award 2009 i kategorin Årets Solfångaranläggning
blev Tord Olofsson på Skanska Nya Hem, för konceptet med solfångare på
Uniqhus. Här tillsammans med kollegan Henrik Sundqvist.

Solar Region Skåne vill medverka till att vi får stabila och
växande marknader för solenergi i Sverige, vilket på sikt
kan leda till att en industri kan växa upp kring denna nya
kompetens. Föreningen vill att öka flödet från leverantör
till beställare och stärka kopplingen mellan miljö, tillväxt
och arbetstillfällen.
Föreningens mål är att Skåne ska bli ledande i Norden
när det gäller solenergi och får en internationell roll som
demonstrationsområde för solenergi.
Som medlem i föreningen Solar Region Skåne blir du
delaktig ett nätverk med solenergiintresserade högskolor,
företag, organisationer, kommuner och städer i Skåne- och
Öresundsregionen. Som medlem får du rabatt på utbildningar, seminarier, utställningar, studiebesök osv som
ordnas i föreningens regi och informeras löpande om kommande aktiviteter. Medlemmar bereds också möjlighet att
kostnadsfritt göra sin organisation synlig på Solar Region
Skånes hemsida, www.solarregion.se.
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Solar region Skåne

Vinnare i Solracet 2009 blev
klass 6 C från
Heleneholmsskolan
Stora Dalslundskolan i Åkarp.
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Tekniken

Solcell

Solenergi kan utnyttjas på framför allt två sätt;

Solcellen omvandlar solens energi till elektrisk ström
utan några som helst rörliga delar. En solcell består av en
tunn skiva av kisel med kontakter på fram- och baksidan.
När solcellen utsätts för ljus produceras en likström, som
med hjälp av en växelriktare kan ledas in på elnätet i en
byggnad.

• dels genom solceller som producerar el.

Solfångare
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Solfångaren omvandlar solens energi till värme som kan
användas till exempel varmvatten och uppvärmning av
hus. Solfångaren består i princip av en isolerad låda med
en glasskiva som ovansida. I lådan finns en svartmålad
kopparplåt som tar upp värmen från solen, och ett rörsytem i vilket det cirkulerar vatten. Det varma vattnet leds
bort till en värmecentral som tar hand om värmen. För att
jämna ut produktionen över dygnet måste värmecentralen
innehålla ett magasin som kan lagra värmen, en så kallad
ackumulatortank. Idag används solfångare framför allt i
varmvattensystem där de kopplas till en vanlig varmvattenberedare.
1 m2 solfångare producerar cirka 400 kWh/år.

Genomskärning av en glasad plan solfångare
lllustration: Andreas Fieber

Genomskärning av en plan glasad solfångare

1 m2 solceller producerar cirka 100 kWh/år.

elektrisk ström
metallkontakt
n-dopat kisel
p-dopat kisel
baskontakt

Genomskärning av en kristallin solcell
lllustration: Andreas Fieber

Foto: Peter Adamsson

• dels genom solfångare som producerar värme.

Augustenborg
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Ekonomi
Framställningen av värme med hjälp av solfångare kan
idag göras till en kostnad som är konkurrenskraftig med de
flesta uppvärmningssystem. En solfångaranläggning till en
badanläggning betalar tillbaka sig på 5 år, ett villasystem
på 10 år, vilket redan idag är en god investering. Den stora
fördelen med ett solenergisystem är att priset kan beräknas för en lång tid framöver då de rörliga kostnaderna är
mycket små. Det gör solenergi oberoende av oljepris och
elprisutveckling.
För att el från solceller skall kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ krävs att priset på solceller går ner. El från en
gynnsam solcellsanläggning går att producera för cirka
4 kr/kWh. Det krävs därför någon typ av stödsystem. Under 2005 till 2008 fanns det i Sverige ett bidrag på 70 % av
den totala investeringskostnaden för solcellsinstallationer
på offentliga byggnader, vilket gav den svenska marknaden
ett rejält uppsving. Sedan sommaren 2009 finns ett nytt
bidrag på 55-60 % av investeringskostnaden, som är öppet
för alla att söka.
I stora delar av övriga Europa ges ett produktionsbidrag
för solel vilket garanterar säljaren ett fast pris för sin solel i
långsiktiga avtal.

Livslängden för solcellspaneler är mycket lång. Flera solcellstillverkare ger garantier på 25 år, men livslängden bedöms
kunna bli betydligt längre. Solceller har också den fördelen
att driftskostnaderna är mycket små, vilket innebär att anläggningarna kan producera el ”kostnadsfritt” under cirka
50 år efter att investeringskostnaden är betald.Solceller har
en naturlig plats inom fristående elsystem där de används
för elektrifiering av fyrar, mobilmaster med mera. De kan
med fördel även användas till gatubelysning och parkeringsautomater. Besparingar kan därmed göras genom att
undvika kabeldragning i gator och separata elabonnemang.

Dubbel funktion - bättre lönsamhet
För att få bättre ekonomi i anläggandet av solceller kan
modulerna användas som en integrerad del av byggnaden
och därmed ersätta annat material. Solceller kan också med
fördel placeras som solavskärmning vid fönsterpartier för
att på så sätt minska behovet av kylning under perioder
med stor solinstrålning. Därigenom sparas el för kylning
samtidigt som solcellerna producerar el.

Foto: Martin Norlund

Mellanhedsskolan

Foto: Martin Norlund

Detta skapar trygghet och lönsamhet för den som investerar i solceller. Systemet med solelbörs har lett till en exponentiell ökning av antalet solcellsinstallationer i världen de
senaste åren.

Solcellslampa på innergård
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Ny teknik utvecklas hela tiden och solcellerna blir alltmer effektiva.
Tunnfilmssolceller bygger på en ny teknik som ger möjligheter att
sänka produktionskostnaderna för solceller betydligt och samtidigt
tillverka paneler som lätt kan byggnadsintegreras.
Målet är att solenergin ska ha en naturlig plats i den svenska stadsbilden. Solceller ska finnas på tak, fasader och som solavskärmning
där de levererar el till byggnaden, men också i andra applikationer
som exempelvis att driva gatubelysning, parkeringsautomater och
för att ladda eldrivna bilar, mopeder och cyklar. Solvärme ska finnas som ett komplement till andra energikällor för uppvärmning
av bostäder och tappvarmvatten, samt i större anläggningar som
levererar värme till fjärrvärmenätet. Solvärme ska också vara det
självklara alternativet för uppvärmning av utomhusbad i såväl stor
som liten skala samt av tappvarmvatten på campinganläggningar.
För att nå dit krävs det olika insatser inom solenergiområdet. Solar
Region Skåne sprider kunskap om solenergiteknik och verkar för
en utveckling av solenergibranschen och en ökad användning av
solenergi, vilket långsiktigt ger positiva effekter på miljön.

Stirling-solkraftverk i Sege Park
Tekniska muséet
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Stirling-solkraftverket i Sege Park är det första som installeras i
Europa. Syftet är att uppföra en demonstrations- och utvecklingsanläggning med svensk industriell grund, som i framtiden kan
kommersialiseras för export till solrikare regioner.
Den solföljande, paraboliska spegeln koncentrerar solljuset till
en kollektor på Stirlingmotorn, som i sin tur driver en generator
som producerar el, vilken matas ut i Sege Parks elnät i Malmö och
förbrukas i byggnaderna.

På flera håll i Skåne finns ett stort intresse för solceller.
I Båstad har exemeplvis solceller installerats på tennisbanan och
på Strandängsskolan. På lasarettet i Helsingborg finns en stor
anläggning på taket, och på Ekologihuset i Lund har Akademiska
Hus installerat en solcellsanläggning som 2009 tilldelades SolElprogrammets pris för årets solcellsanläggning.
Malmö är den stad i Sverige som satsat mest på solenergi.Under
de senaste åren har ett stort antal solcells- och solvärmeanläggningar installerats, främst på serviceförvaltningens fastigheter men
också på flera av Svenska Kyrkans församlingshem samt på privata
fastigheter.
Fokus har varit att satsa på välfungerande anläggningar som är
snyggt integrerade i stadsmiljön samtidigt som de är synliga för
allmänheten och därmed skapar positiv publicitet.

Foto: Kalle Demeter

Solenergi kommer att få en betydande roll i det framtida energisystemet. Elpriset kommer att fortsätta stiga samtidigt som priset
på solceller sjunker, vilket gör att det troligen inom en rimlig snar
framtid blir ekonomiskt lönsamt att installera solceller utan bidrag.

Båstad tennisstadion

Mer information om solenergi och skånska solcells- och solvärmeanläggningar finns på Solar Region Skånes hemsida, www.
solarregion.se.
I Sege Park i Malmö installerades sommaren 2007 Sveriges största
och mest spektakulära solcellsanläggning. Anläggningen har en
total yta på 1 250 m2 och en toppeffekt 166 kW.
På tekniska museet har en anläggning omfattanden över 500 m2
installerats som under sommardagarna gör museet självförsörjande
på el. En display visar hela tiden hur mycket anläggningen producerar.
På Mellanhedsskolan har problemet med övertemperaturer löst
genom att installera solceller som solavskärmning. Genom att
byggnadsintegrera solceller kan el producerar till ett mycket fördelaktigt pris.
Malmö har också anlagt ett flertal solvärmeanläggningar, däribland
de stora anläggningarna på Heleneholmsskolan (1100 m2) och på
Augustenborg (420 m2) som är kopplade till fjärrvärmenätet.

Foto: Jonas Bengtsson

Framtiden

Genomförda projekt
i Skåne

Takintegrerad solcellsanläggning i Sege Park
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Med stöd av och i samarbete med

Solar Region Skåne, Nordenskiöldsgatan 17, 211 19 Malmö
Telefon: 040-631 22 67, Telefax: 040-30 11 48, E-post: info@solarregion.se. www.solarregion.se.
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