Installera solel
i nordligt klimat

Tips och goda
råd till dig som
vill installera solel i
nordliga förhållanden
Att installera solel i norra Sverige fungerar utmärkt, men det är
några saker som du bör tänka på. Våra nordliga förhållanden ställer
höga krav gällande kvaliteten på både solcellsmodulerna och
installationen. Genom att följa våra rekommendationer kan
solelsproduktionen öka och många skador undvikas.

Viktigast att tänka på är
att montera solceller där
solinstrålningen är stor
men snö inte ansamlas!

Snö
Var ansamlar sig snön på taket? Studera gärna
taket under vintern, är det några ytor där mer
snö samlas eller ligger kvar längre på våren?
Om så fallet, undvik att placera solcells
modulerna där.

När vårens solstrålar börjar värma kommer
snön glida ner från solcellsmodulerna. En högre
lutning gör det lättare för snön att glida av.

Montering

Om snön däremot inte har någonstans att ta

Ett tjockt lager snö är tungt, se till att ha

vägen kommer den ligga kvar och skugga

en robust installation anpassad efter

dem tills den smält bort.

förväntad snömängd.

Om dina solcellsmoduler är snöfria redan i

Var noga med kontakter och kablage. Glidande

mars kan din årsproduktion av solel öka med ca

snö kan dra med sig kablar och skada dem om

30 %. Om snön inte glider ned av sig själv kan du

de inte är ordentligt uppfästa och skyddade.

hjälpa till, men var försiktig så du inte utsätter
dig själv eller någon annan för fara och använd

Ställ krav på montörerna!

en skonsam metod så du inte riskerar att skada

Läs gärna på Energimyndighetens solelsportal

solcellsmodulerna.

www.solelportalen.se

Orientering
På nordliga breddgrader står solen inte lika högt
på himlen som längre söderut. Ju längre norrut
solcellsmodulerna skall installeras, desto högre
lutning rekommenderas.

ORT

BREDDGRAD [ON]

REKOMMENDERAD LUTNING [O]*

Kiruna

67,8

53

Piteå

65,3

50

Sundsvall

62,5

48

Norrköping

58,6

44

Malmö

55,6

41

Dessa rekommendationer har tagits fram i projektet
SunCold som drivits av RISE i samarbete med Piteå
Science Park. Djupare förklaring och bakgrund till
rekommendationerna finns i handboken
”Handbok för nordlig solel” som kan hittas på:
www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/suncold
Allmän information om solel finner ni på
Energimyndighetens solelportal:
www.solelportalen.se
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