Utbyggnad av solel i Sverige
- möjligheter, utmaningar och systemeffekter
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Resultatblad 1:

Tillgänglig yta för solel är mycket stor
– vad är det då som begränsar?
Profu har få medel från SolEl-programmet1) för a analysera möjligheter, utmaningar och systemkonsekvenser relaterade ll en storskalig expansion av solel i Sverige. De a resultatblad, som är det första i en
serie från projektet, ger en översiktlig bild av den tekniska poten alen och vik ga begränsande faktorer.
Underlaget är i huvudsak hämtat från aktuell li eratur. I projektet avser vi a komple era delar av de a
underlag med y erligare analyser.
Ytan utgör inte någon begränsning
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En grundläggande fråga för a utröna den tekniska
poten alen för solelsproduk on är hur mycket lämplig yta
som ﬁnns llgänglig för solceller. Hi lls har solceller huvudsakligen placerats på hustak varför det är av intresse
a få en uppska ning av totalt llgänglig takyta. Det ﬁnns
många studier som undersöker llgänglig takyta, men de
ﬂesta begränsar sig ll en mindre region, såsom en speciﬁk ort eller kommun. Studier som täcker poten alen på
na onell nivå är däremot få, men två heltäckande studier
är Kjellson (2000) och Kamp (2013). De har lite olika angreppsä både vad gäller llgänglig bru oyta för tak och
ne oyta lämplig för solceller. Den senare är en delmängd
av den förra e er a man reducerat bort takyta som är
olämplig av olika anledningar. Gemensamt för båda källor
är dock a ne oytan för solcellsinstalla oner är mer än
llräcklig för a möjliggöra en mycket stor solelsprodukon i Sverige, se ﬁgur 1.
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Figur 1. Bru oyta och ne oyta för tak och fasader i Sverige
enligt två studier

Solel är e
llämpat utvecklingsprogram som bidrar ll a den svenska marknaden för solceller expanderar från små
nischmarknader ll a på lång sikt kunna vara en del av en ekonomiskt hållbar elproduk on. Programmet samﬁnansieras av
industrin (genom Energiforsk) och Energimyndigheten.

Om man utgår från 15 % verkningsgrad
kan man på ne otakytan installera ca
50 GW solceller, vilket ska jämföras med
a eﬀektbehovet i Sverige varierar mellan ca 9-26 GW på mbasis över året. Med
denna installerade eﬀekt och en genomsni lig årsproduk on på 1 000 kWh/kW
skulle den totala produk onsvolymen bli
50 TWh/år, vilket kan jämföras med Sveriges totala elbehov på ca 140 TWh/år. För
hus llkommer poten alen för fasadmonterade solceller som skulle kunna
ge y erligare ca 20 TWh/år (Kjellson,
2000). Utöver de a ﬁnns det en enorm
poten al för fristående solceller på (outny jad) mark. Exempelvis visar Norberg
et. al (2015) a poten alen bara för
outny jad jordbruksmark na onellt är
126 TWh/år, givet en verkningsgrad på
15 % och minst 900 kWh/kW. Slutsatsen
är således a man på llgänglig yta skulle kunna producera solel i en omfa ning
som motsvarar Sveriges totala elbehov
men där produk onseﬀekten sommard i e sådant fall vida övers ger det
fak ska eﬀektbehovet.

När börjar elnätet vara
begränsande?
Elnätet skulle kunna utgöra en begränsande faktor för storskalig expansion av
solceller. Det ﬁnns ﬂera poten ella utmaningar a hantera, men i lågspänningsnätet ( ll vilket en stor del av
solcellerna ansluts) är det främst överspänning och för höga strömstyrkor
som riskerar bli problem (Walla, 2012).
Dylika problem kan uppstå när produkon av solel i e område överskrider
konsum onen. Om all lokalt producerad solel också konsumeras lokalt ger
solelsproduk onen störst nätny a eftersom såväl nä örluster som risken för
spänningsfall minimeras. Om Sveriges
samtliga hushåll skulle installera solceller med denna begränsning i beaktande
så skulle den installerade eﬀekten vara
omkring 1000 W per hushåll, vilket ger
storleksordningen 4 GW och således
en energiproduk on på ca 4 TWh/år

(Kamp, 2013). De a kan jämföras med
dagens installerade eﬀekt på dryga
0,1 GW. För a möjliggöra y erligare
ökad produk on från solceller måste de
(lokala) elnäten klara av ne oprodukon. Ne oproduk onen kan under vissa
situa oner (sommardagar med låg lokal
elförbrukning) komma a bli mycket
stor. Möjligheter och begränsningarna
för ne oproduk on varierar från nät ll
nät, varför det är svårt a göra generella
u alanden om möjligheterna a hantera en signiﬁkant inmatning på de lokala
näten. Redan idag ﬁnns dock e antal
tekniska lösningar för a hantera just
de a. Vi kommer i projektet
a djupare i denna fråga för a bä re förstå
hinder, åtgärder och kostnader kopplat
ll hur elnätet begränsar ökad solelsproduk on. Mer resultat är alltså a vänta
senare i projektet.

Begränsningarna finns i
huvudsak inom andra
områden
Sammanfa ningsvis ﬁnns det mycket
tak-, fasad- och markyta a
llgå för
solelsproduk on. Sannolikt kan också
solelsproduk onen öka avsevärt innan
elnätet utgör en begränsande faktor.
Flera studier visar dessutom a inställningen ll solceller generellt är mycket
posi v (mer om de a kommer i e senare resultatblad). Begränsningarna för
en storskalig utbyggnad kan nog snarare
hi as i områden som:
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1. Regelverk
2. Ekonomi
3. Systembegränsningar såsom eﬀektbehov sommar d
Alla dessa delar kommer a undersökas
vidare och avrapporteras e er hand.
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