Solenergi och solekonomi,
lite storleksordningar och siffernörderi
•Solen
Solen vräker ur sig svårgreppbara mängder energi
energi.
•Vad är en kilowattimme i världen omkring oss?
•Om man sparar pengar på ”banken”.
•Eller om man sparar samma pengar på sitt eget tak.
•Eller om man lånar pengar för att sätta upp på taket.
•Osäkra
O äk faktorer
f kt
och
h lit
lite säkrare
äk
faktorer.
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Om solen vore stor som en badboll…

Om solen vore stor som en badboll…
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Om solen vore stor som en badboll…

…så skulle Jorden vara stor som huvudet
på en kartnål intill Globens yttervägg!!!
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Om solen vore stor som en badboll…

…så skulle Jorden vara stor som huvudet
på en kartnål intill Globens yttervägg!!!

Ganska stor del av
solens strålar träffar
alltså inte Jorden!!!
Av 2,2 miljarder ”sol‐Watt” blir det 1 ”jord‐Watt”.

…och
h hä
hängdes
d
upp i centrum av
Globen…

Trots att bara en liten bråkdel av solens strålar träffar Jorden och
lyckas ta sig igenom atmosfären och molnen…
…så motsvarar den instrålade effekten att varje människa på
jorden skulle kunna ha 14500 st kupevärmare igång samtidigt!!!
Vi svenskar är ganska energitörstiga (=bortskämda med energi)
och konsumerar per person motsvarande en och en halv
kupevärmare som står på dygnet runt, året runt.

Det räcker alltså att fånga
bara en liten del av den
energi som strålar in från
solen för att täcka hela
människans energibehov!!!

Energi är en storhet som beskriver något som kan
omvandlas till nytta
nytta. ”En
En påse med gratisjobb!
gratisjobb!”
Energi mäts i sorten Joule som förkortas J.
Man kan uttrycka det med andra sorter också. Bland annat så är
en Wattsekund (Ws) och en Joule samma sak.
Om man tar 1000 Watt i 3600 sekunder (=en timma) istället så
får man det som kallas för en kilowattimma (kWh).
1 kWh är alltså samma sak som 3,6 MJ.

Elektriskt lok
”Full
Full gas”
gas i
1 sekund

Löpning 10 km

Cykeltur 23 km

Åka V70 1,3 km

Driva en 40W
glödlampa i
25 timmar

Varmvatten som
räcker till en dusch
på drygt 2 minuter

Driva en vanlig
luftavfuktare i
5 timmar

Driva en ”halvfrys”
(halvt frysskåp) i
drygt 15 timmar

Ett vedträ av björk,
30 cm långt och
4 cm i diameter

Hur mycket är
en kilowattimma?

Ett bilbatteri på
12 V och 85 Ah

80 gram gasol
2 liter Coca-Cola

Driva en 7W
LED-lampa i
143 timmar

En VW Golf som
färdas i 261 km/h

En VW Golf som
hänger 268 m
upp i luften

1 dl diesel

En tjugofemtedels
åskurladdning

Effekt beskriver ett flöde av energi.
energi
Effekt mäts i sorten Watt som förkortas W.
E W
En
Watt
tt är
ä samma sakk som att
tt en Joule
J l flyter
fl t förbi
fö bi påå en sekund.
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Spänning beskriver en sorts ”elektriskt tryck”.
Spänning mäts i Volt som förkortas V.
Spänningen i ett elektriskt system motsvaras av vattentrycket i ett
vattensystem, t ex trädgårdsslangen hemma. En hög spänning kan
”skjutsa iväg mer laddningar” än en låg spänning.

Ström beskriver ett flöde av elektriska laddningar.
St
ö mäts
äts i Ampere
pe e som
so förkortas
ö o tas A.
Ström
Strömmen i en elektrisk ledare motsvaras av hur mycket vatten som
passerar en viss punkt i ett vattensystem, t ex munstycket på
trädgårdsslangen En hög spänning kan ”skjutsa
trädgårdsslangen.
skjutsa iväg mer laddningar
laddningar”
än en låg spänning i en given slang.

Elektrisk effekt.
effekt
För elektriska komponenter beräknar man effekten genom att
multiplicera spänningen med strömmen.
En vanlig säkring i proppskåpet är ofta på 10 A.
Den vanliga hushållsspänningen hemma är 230 V
V.
Den maximala effekten som proppen tål innan den går sönder är alltså :
230 * 10 = 2300 W eller 2,3 kW

Om man har pengar stående på sparkonto.
sparkonto
Bank

Kontotyp

Ränta

Nordea

Förmånskonto, belopp under 100 000 kr

0,05%

Nordea

Förmånskonto, belopp över 100 000 kr

0,55%

Nordea

Fastränteplacering, bindning 3 mån

1,50%

Nordea

Fastränteplacering, bindning 1 år

1,85%

Nordea

Fastränteplacering, bindning 2 år

2,25%

Lekebergs sparbank Fasträntekonto, bindning 1 år

1,65%

Lekebergs sparbank Lekebergskonto Max
Max, belopp under 300 000 kr

0 10%
0,10%

Lekebergs sparbank Lekebergskonto Max, belopp över 300 000 kr

1,60%

E li t Skatteverkets
Sk tt
k t h
id äär skattesatsen
k tt t
fö
k
t ä t 30 %
Enligt
hemsida
för iinkomstränta
%.
Eftersom solpaneler oftast kommer med en sorts funktionsgaranti på
25 år,
å såå är
ä alla
ll kommande
k
d exempell räknade
äk d med
d 25 åårs horisont.
h i t

Om man har pengar stående på sparkonto.
sparkonto

Om man har solceller köpta för egna pengar
pengar.

Om man har solceller köpta för egna pengar
pengar.

Om man har solceller köpta inom ett huslån.
huslån
Faktisk ränta på bolån
6,00%
5,00%
4,00%

Medel = 3,83 %.

3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2008‐02‐22 2009‐07‐06 2010‐11‐18 2012‐04‐01 2013‐08‐14 2014‐12‐27

Enligt
g Skatteverkets hemsida är skattereduktionen för underskott av
kapital 30 %, förutsatt att underskottet är mindre än 100 000 kr/år.
Den del av underskottet som är därutöver reducerar skatten med 21 %.
Beräkningarna nedan har förutsatt att man har utrymme för
lånesumman i befintligt lån, d v s att man slipper köpa nya pantbrev
med allt vad det innebär.
Det är även inkluderat skattereduktion på 30 %.

Om man har solceller köpta inom ett huslån.
huslån

Om man har solceller köpta med ett privatlån
privatlån.
Enligt Skatteverkets hemsida är skattereduktionen för underskott av
kapital 30 %, förutsatt att underskottet är mindre än 100 000 kr/år.
Den del av underskottet som är därutöver reducerar skatten med 21 %.
Beräkningarna nedan har utgått ifrån att lånet är av annuitetstyp, d v s
man betalar en fast summa per betalningsperiod.
Lånet ska betalas tillbaka på 10 år. (Max hos Nordea är 12 år idag).
5 95 %.
%
Om man är s k Förmånskund hos Nordea så får man då räntan 5,95
(Normalt är räntan 8,70 %).
Beräkningarna inkluderar skattereduktion på 30 %.

Om man har solceller köpta med ett privatlån
privatlån.

Jämförelse och slutsatser omkring de ekonomiska
aspekterna av dessa solcellsanläggningar.
"1 kW"

"3 kW"

"10 kW"

Solceller

Investering

kr

39 700

62 900

175 300

Solceller

Årsproduktion

kWh/år

950

2 850

9 500

Solceller

Årsbesparing

kr/år

1 235

3 705

12 350

Banksparande

Banksparande 2%
2%, "25‐årsränta"
25 årsränta

kr

15 724

24 914

69 433

Solceller

Solel "Egna pengar", "25‐årsränta"

kr

‐8 825

29 725

133 450

Solceller

Solel "Huslån", "25‐årsränta"

kr

‐14 191

21 223

109 755

Solceller

Solel "Privatlån", "25‐årsränta"

kr

‐17 974

15 229

93 050

S l ll
Solceller

K it lk t d "Egna
Kapitalkostnad
"E
pengar""

k
kr

0

0

0

Solceller

Kapitalkostnad "Huslån"

kr

5 366

8 502

23 695

Solceller

Kapitalkostnad "Privatlån"

kr

9 149

14 496

40 400

Solceller

Återbetalningstid "Egna pengar"

år

25+

17

14,25

Solceller
Solceller

Återbetalningstid "Huslån"
Återbetalningstid "Privatlån"

år
år

25+
25+

19,33
20,92

16,17
17,50

En större anläggning är mer ekonomisk än en mindre.
Med tillräcklig tidshorisont och storlek på anläggningen är det sannolikt
en fördel att spara i solel istället för att ha pengarna på banken.
Ek
Ekonomin
i är
ä starkt
k beroende
b
d av underhållsfrihet
d håll f ih och
h kvittningsavtal.
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l

Diskussion om faktorer omkring tanken att
investera i en egen solcellsanläggning.
Faktorer som förstärker

Faktorer som försvagar

Ökande energipriser

Otillräcklig egen tidshorisont

Möjligt ökat värde på huset (?)

Tung investering/tröskel

Osäker ekonomisk omvärld

Överlägsen kommande teknik (?)

Känsla av oberoende
Insats för miljön

