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Abstract 

Solar parks in Sweden 2021 – an overview 

This report aims to map the largest ground-

based solar farms in Sweden to better 

understand how they are usually designed; 

on what type of land they are built and how 

they can interact with other types of 

activities such as agriculture and measures 

to improve conditions for biodiversity. 

Mid-2021, the typical solar farm with at 

least 1 MW installed power is built on arable 

land, can be restored and, as a rule, avoids 

protected and designated natural areas 

according to this study, which is mainly 

based on survey responses.  

Solar panels are typically directed to the 

south with a 30-35 degree tilt and are 

anchored with piles. Generally, the distance 

between the rows is greater than 3 meters. 

The most common factors determining the 

location of the park are the costs for land 

purchases/leases and proximity to 

electricity grid.  

About half of the facilities surveyed are 

combined with some measure intended to 

benefit biodiversity. Combining the 

photovoltaic system with grazing (25%) or 

cultivation (10%) is still relatively 

uncommon. 

The results show that there is an awareness 

of issues related to biodiversity and 

opportunities to combine photovoltaic 

installations with other activities. The 

increasing pace of expansion of 

photovoltaic capacity suggests that a deeper 

understanding of how photovoltaic systems 

are best adapted to their surroundings will 

increase in importance. 

 

Key words: solcellspark, solel, markanvändning, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, solar park, photovoltaics, land use, biodiversity, 

ecosystem services 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

RISE Rapport 2022:64 

ISBN: 978-91-89711-04-4 

Borås 2022 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


2 

This work by RISE Research Institutes of Sweden and Ecogain is, except where otherwise noted, licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

 

This report should be referenced as follows: Björnsson L.H., Pettersson, I., Morell, K. & van Noord, M. (2022) Solcellsparker i Sverige 2021 – en 

kartläggning. RISE Rapport 2022:64, ISBN 978-91-89711-04-4, RISE Research Institutes of Sweden.  

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


3 

This work by RISE Research Institutes of Sweden and Ecogain is, except where otherwise noted, licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

Innehåll 

Abstract ............................................................................ 1 

Innehåll ............................................................................ 3 

Förord ............................................................................... 4 

Sammanfattning ............................................................... 2 

Inledning .......................................................................... 3 

Metod ................................................................................ 4 

Enkätstudie .................................................................................... 4 

GIS-analys ...................................................................................... 5 

Resultat ............................................................................. 6 

Faktorer som styr valet av plats och teknisk utformning............... 6 

Tidigare markanvändning .............................................................. 7 

Påverkan på naturområden ............................................................ 7 

Integrering av åtgärder för biologisk mångfald, 

jordbruksverksamhet och/eller skötsel .......................................... 7 

Teknisk utformning ........................................................................ 9 

Diskussion ....................................................................... 11 

Metoddiskussion ............................................................................ 11 

Faktorer som styr valet av plats och teknisk utformning .............. 11 

Tidigare markanvändning ............................................................. 11 

Påverkan på naturområden .......................................................... 12 

Integrering av åtgärder för biologisk mångfald, 

jordbruksverksamhet och/eller skötsel ........................................ 12 

Teknisk utformning ...................................................................... 13 

Slutsats ........................................................................... 14 

Referenser ...................................................................... 15 

Appendix 1. Enkätfrågor ............................................. 17 

Appendix 2. Solcellsanläggningar .............................. 23 

 

 

 
 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


4 

This work by RISE Research Institutes of Sweden and Ecogain is, except where otherwise noted, licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

Förord 
Denna rapport har tagits fram inom 

ramarna för projektet Eko-Sol för att 

undersöka förutsättningarna för att 

integrera åtgärder för biologisk mångfald 

och jordbruksverksamhet i svenska 

solcellsparker och kartlägga aktuell praxis. 

Projektet Eko-Sol har underrubriken 

”Planering av solcellsparker som bidrar till 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster”. 

Syftet med projektet är att sammanställa 

kunskap och råd för optimerad planering 

och utformning av solcellsparker. 

Projektets frågeställning präglas av den så 

kallade balanseringsprincipen, och 

skadelindringshierarkin, vars mål är att 

uppnå noll-nettoförlust av naturvärden 

och/eller ekosystemtjänster genom att i 

första och andra hand undvika och 

minimera skador och i tredje och fjärde 

hand restaurera och kompensera för de 

förluster som inte varit möjligt att avvärja 

(Jonas Nordström m.fl., 2021; 

Naturvårdsverket, 2016). Projektet hoppas 

därmed bidra till att den förväntade, starka 

utvecklingen av solcellsparker i Sverige kan 

ske samtidigt som lokala värden för 

biologisk mångfald, odling eller andra 

ekosystemtjänster är oförändrade eller 

stärks. Genom att se dessa olika 

markfunktioner som en helhet kan 

samhällsnyttan optimeras. 

Eko-Sol projektet genomförs av RISE - 

Research Institutes of Sweden i samarbete 

med Ecogain och med finansiering av 

Energimyndigheten och Ecogain. 

 

Inom projektet Eko-Sol har tidigare även följande rapport publicerats: 

Råberg, T., van Noord, M., Björnsson, L.-H., Pettersson, I., & Zinko, U. (2021). Solcellsparker, biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster: Påverkan och möjligheter för multifunktioner (Nr 978-91-89385-93-1 (ISBN); RISE Rapport, Vol. 1–2021:52, 

s. 48). DiVA. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-57378 

 

Mer information om projektet finns tillgängligt på projektets hemsida: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/planering-av-solcellsparker-for-

biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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Sammanfattning 
Denna rapport syftar till att kartlägga de 

största markbaserade solcellsparkerna i 

Sverige för att bättre förstå hur de vanligen 

är utformade, på vilken typ av marker de 

byggs och hur de kan samverka med annan 

typ av verksamhet såsom jordbruk och 

insatser för att förbättra förutsättningarna 

för den biologiska mångfalden.  

I mitten på 2021 är den typiska 

solcellsparken med minst 1 MW i 

installerad effekt uppförd på åkermark, kan 

återställas och undviker som regel 

skyddade och utpekade naturområden, 

enligt denna studie som främst bygger på 

enkätsvar.  

Panelerna är typiskt riktade åt söder med 

30–35 grader lutning och är förankrade 

med pålar. Avståndet mellan raderna är i 

regel större än 3 meter. 

De vanligaste faktorerna som bestämt 

parkens placering är kostnader för 

markinköp/arrende och närhet till elnät.  

Ungefär hälften av de undersökta 

anläggningarna kombineras med någon 

åtgärd som är tänkt att gynna biologisk 

mångfald. Att kombinera 

solcellsanläggningen med djurhållning 

(25%) och odling (10%) är fortfarande 

relativt ovanligt. 

Av resultaten framgår att det finns en 

medvetenhet om frågor kopplade till 

biologisk mångfald och möjligheter till att 

kombinera solcellsanläggningar med andra 

verksamheter. Den allt högre takten i 

utbyggnaden talar för att en fördjupad 

förståelse för hur solcellsanläggningar bäst 

anpassas till sin omgivning kommer att öka 

i betydelse. 
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Inledning 
El från solceller står idag för ungefär 1% av 

den inhemska energiproduktionen 

(Tidningen Energi, 2021) och antalet 

solcellsanläggningar ökar i snabb takt i 

Sverige. Från 2017 till och med 2021 ökade 

antalet anläggningar med över 600%, från 

drygt 15 000 till drygt 90 000 anläggningar. 

Under samma period ökade den 

installerade effekten med närmare 690% 

(från 231 MW till dryga 1500 MW) (Svensk 

Solenergi, u.å.-a). Bara det sista året 

installerades cirka 500 MW solceller, vilket 

är 46% mer än vad som installerades 2020 

(Energimyndigheten, 2020, 2021, 2022). 

Den största förflyttningen sågs i 

anläggningar på 1 MW eller större där den 

installerade effekten ökade från 8 MW 2017 

till ca 122 MW i december 2021, vilket 

motsvarar en ökning på ca 1500% under 

dessa år (Energimyndigheten, 2022).  

De markbaserade solcellsparkerna i Sverige 

blir allt fler och allt större. När stora ytor tas 

i anspråk för bebyggelse – såsom för 

uppbyggnad av solcellsparker – resulterar 

det i förstörelse och/eller fragmentering av 

arters livsmiljöer och påverkar markant 

spridningsmöjligheter för både växter och 

djur. Förändrad markanvändning lyfts 

fram som den överhängande största 

orsaken till förlust av biologisk mångfald på 

samtliga nivåer (inom arter, mellan arter 

och mellan ekosystem) (IPBES, 2019). 

Utarmning av biologisk mångfald framhålls 

vara en av de största 

hållbarhetsutmaningarna globalt och i 

Sverige. Detta lyfts inte minst fram i den 

senaste IPCC-rapporten (IPCC, 2022), 

vilken fastställer att fungerande ekosystem 

och bevarad biologisk mångfald är 

essentiellt för att motverka 

klimatförändringar. Fortsättningsvis 

konkurrerar även den höga 

utbyggnadstakten av solcellsparker att 

äventyra med riksintresset om bevarande 

av brukningsbar jordbruksmark 

(Miljöbalken, SFS 1998:808, 1999, st. 3 

kap. 4 §). 

Mot denna bakgrund är det av stor vikt att 

förstå vad förändringen i markanvändning 

som expansionen av solcellsparkerna 

innebär för både biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster, som exempelvis odling 

och djurhållning. Denna rapport syftar till 

att kartlägga de största markbaserade 

solcellsparkerna i Sverige för att bättre 

förstå (1) hur de vanligen är utformade, (2) 

på vilken typ av marker de byggs och (3) hur 

de kan samverka med annan typ av 

verksamhet såsom odling och insatser för 

att öka den biologiska mångfalden.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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Metod 
Kartläggningen genomfördes primärt 

genom enkätstudie och GIS-analys. Då 

anläggningar på tak endast i mycket liten 

omfattning påverkar omkringliggande 

natur- och miljövärden, i jämförelse med 

markbaserade solcellsparker, exkluderades 

dessa helt från vår studie. Vidare 

avgränsades enkätstudien till de större 

markbaserade solcellsanläggningarna (>1 

MW), på grund av projektets begränsade 

tidsramar. Därför ansågs det mer relevant 

att undersöka de största 

solcellsanläggningarna. Däremot ingick 

både anläggningar >1 MW och 

anläggningar som spänner mellan 255 kW 

– 1 MW i GIS-analysen. 

För att identifiera de solcellsanläggningar 

som skulle ingå i studien genomfördes 

inledningsvis en sammanställning av 

nationella data om solenergiproduktion 

och solcellsanläggningar. Datainsamlingen 

utgick från Svensk solenergis 

sammanställning av Sveriges större 

solcellsanläggningar (Svensk Solenergi, 

u.å.-b, 2021) . Uppgifter inhämtades även 

från Energimyndighetens sammanställning 

av solcellsanläggningar som tilldelats 

elcertifikat i Sverige. (Energimyndigheten, 

u.å.). En karta över samtliga anläggningar 

kan ses i Figur 1, uppdelat efter större (> 1 

MW) och mindre (<1 MW) anläggningar. 

Enkätstudie 

Enkätstudien utfördes genom att en enkät 

skickades ut till samtliga anläggningar 

(anläggare och/eller installatörer) som 

motsvarar en sammanlagd installerad 

effekt om 1 MW eller mer, utifrån vår 

sammanställning. Frågorna rörde 

exempelvis hur de enskilda parkerna är 

utformade, på vilken typ av marker de 

byggts och hur samverkan ser ut med annan 

typ av verksamhet såsom odling och 

insatser för att öka den biologiska 

mångfalden. I frågorna gavs förutbestämda 

svarsalternativ, men det gavs även 

möjlighet att komplettera sina svar med 

fritext. Alla enkätfrågor presenteras i 

Appendix 1. 

 

Figur 1. De studerade solcellsanläggningarna i 
Sverige uppdelat efter parker med installerad 
effekt under 1 MW (blå prickar) respektive över 
1 MW (orange prickar). Mer information om 
anläggningarna kan ses i Appendix 2. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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Av de 27 studerade solcellsparkerna (>1 

MW) återfinns enkätsvar för 18 (en 

svarande anläggare/installatör per 

anläggning). En sammanställning av de 

anläggningar som blev tillfrågade om att 

delta i enkätstudien kan ses i Appendix 2.  

Från några av de parker där svar inte 

inkom, inhämtades uppgifter från 

hemsidor som beskriver respektive 

anläggning (Hoby Sol, u.å.; Solkompaniet, 

u.å.; Swede Energy & Affärsverken, 2018).  

GIS-analys 

Enkätundersökningen kompletterades med 

en övergripande GIS-analys. Syftet var att 

kartlägga dels vilken naturtyp de befintliga 

solcellsparkerna har anlagts på, dels om de 

överlappar med skyddade eller på annat 

sätt utpekade naturvärden. För att 

kartlägga naturtyper användas nationella 

marktäckedata och flygfoton. För att 

kartlägga skyddade områden och övriga 

utpekade områden användes data från 

Naturvårdsverket, länsstyrelserna och 

Skogsstyrelsen. 

 
1 Värdetrakter är sammanhängande ytor som 
har en relativt hög täthet av värdefulla områden, 

De skyddade områden som inkluderades 

var: 

• Riksintresse för naturvård 

• Natura 2000-områden 

• Naturminnen 

• Biotopskydd 

• Djur- och växtskyddsområden 

• Naturvårdsavtal 

• Naturreservat 

• Naturvårdsområden 

• Nationalparker 

• Ramsar-områden 

• Världsarv med höga naturvärden 

 

såsom nyckelbiotoper, i förhållande till 
omkringliggande landskap. Dessa lyfts fram 

De övriga utpekade områden som 

inkluderades var: 

• Nyckelbiotoper 

• Skogsstyrelsens objekt med 

naturvärde 

• Skyddsvärda statliga skogar 

• Myrskyddsplan 

• Våtmarksinventeringen 

• Ängs- och betesmarksinventeringen 

• Värdetrakter1 för olika naturtyper 

som identifierats i Länsstyrelsernas 

handlingsplaner för grön 

infrastruktur 

 

GIS-analysen genomfördes i ArcGIS . Som 

nämnt ovan ingick solcellsanläggningar 

med total effekt >255 kW i GIS-analysen, 

vilket motsvarade totalt 44 

solcellsanläggningar. 

som viktiga områden för arter att frodas i och 
spridas från. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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Faktorer som påverkar valet av plats och utformning av 
solcellsanläggningen

Resultat 

Faktorer som styr valet av 

plats och teknisk utformning 

Kostnad för köp/arrende av mark och 

närhet till elnät var de faktorer som flest 

svarande angav som faktorer de ansåg legat 

till grund för valet av plats för, samt 

utformning av, den aktuella solcellsparken 

(se Figur 2). Var tredje informant nämnde 

också acceptans från närboende som en 

viktig aspekt. Hänsyn till naturvärden och 

odlingsmark var ungefär lika vanlig som 

bestämmande faktor för val av plats och 

utformning som behov av förberedande 

markarbeten. Det alternativ som var minst 

vanligt förekommande i svaren var ökad 

lönsamhet för markägare (Figur 2).  

I fritextsvaren (benämns som ”Annat” i 

figur 2) lyfte vissa att de redan ägde mark 

och att detta då påverkade placeringen. 

Flera svarande nämnde även att 

placeringen motiverades av att den var 

synlig från motorväg och därmed 

fungerande som marknadsföring och 

bidrog till företagets publicitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Fördelningen av enkätsvar angående 
faktorer som påverkar valet av plats och 
utformning av solcellsanläggingar. De svarande 
kunde välja flera alternativ. 
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Tidigare markanvändning 

Anläggningar >1 MW 

GIS-analysen kompletterat med 

enkätstudien visade att åkermark var den 

vanligaste (65%) tidigare 

markanvändningen för solcellsparkerna 

med total installerad effekt på över 1 MW. 

Anläggningar har också helt eller delvis 

byggts på andra typer av öppna marker 

(30%), till exempel på gräsytor intill 

landningsbanorna på en flygplats, över 

deponier, på före detta militära övningsfält 

och på betesmark. I endast två fall har 

anläggningen byggts på skogsmark (5%). 

 

Anläggningar <1 MW 

Även bland de mindre parkerna var 

åkermark den enskilt största tidigare 

markanvändningen (35% av 

anläggningarna). 60 % av anläggningar 

hade byggts på betesmark och på 

outnyttjade markytor (gräsyta mellan 

vägbanor, inom en återvinningsanläggning, 

inom ett hamnområde etc.). Endast en av 

anläggningarna hade uppförts på 

skogsmark.  

 

Alla svarande bedömde att möjligheterna är 

goda för att återställa marken efter att 

anläggningen är uttjänt. Det var dock 

knappt 20% av anläggningarna som i 

planeringsstadiet mött krav på 

återställande. 

Påverkan på naturområden 

GIS-analysen visade att fem av 

anläggningarna överlappar med skyddade 

naturområden:  

• Fyra ligger inom riksintresse för 

naturvård  

• En ligger inom ett naturreservat 

(Orlångens naturreservat, 

Huddinge) 

Vidare överlappar 14 anläggningar med 

andra utpekade naturområden:  

• 12 av dessa anläggningar ligger 

inom utpekade värdetrakter för 

olika naturtyper 

• En överlappar delvis med ett objekt 

i ängs- och 

betesmarksinventeringen och ligger 

inom utpekad värdetrakt 

• En överlappar med ett objekt i 

våtmarksinventeringen.  

Övriga 29 anläggningar överlappade varken 

med skyddade områden eller andra 

utpekade naturområden.  

Integrering av åtgärder för 

biologisk mångfald, 

jordbruksverksamhet 

och/eller skötsel 

Merparten av de svarande uppgav att de 

kombinerar solelproduktion med antingen 

åtgärder för biologisk mångfald eller 

jordbruksverksamhet. En fjärdedel av 

anläggningarna hade inte kombinerat 

solcellsanläggningen med någon annan 

verksamhet och/eller åtgärder (Figur 3). 

 

Biologisk mångfald 

Hälften av de svarade angav att de vidtagit 

någon typ av åtgärd för att gynna den 

biologiska mångfalden i eller omkring 

solcellsanläggningen (Figur 3). Den 

vanligaste åtgärden som angavs var 

inplantering av ängsvegetation för att 

gynna pollinerande insekter. Andra 

åtgärder som nämndes i enkätsvaren var 

anläggande av våtmark, avsättande av ett 

område för att förvildas samt plantering av 

inhemska träd (ekar). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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Figur 3. Andelen solcellsparker som kombinerats 
med odling, djurhållning eller åtgärder för 
biologisk mångfald. 

 

Ungefär var fjärde svarande hade 

genomfört en inventering av växt- och 

djurliv på platsen innan byggnation. 

Enkätsvaren indikerade även på att ingen 

av de svarande har mött svårigheter i 

tillståndsprocessen som kan kopplas till 

växt- och djurliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksverksamhet 

Var fjärde anläggning kombinerades med 

betande djur (får). Två av anläggningarna 

uppgav att de kombinerar elproduktionen 

med odling av ensilage respektive raps. 

Anläggningen med raps kombineras också 

med biodling.  

 

Skötsel 

I solcellsparker som byggs där det 

förekommer antingen odlad eller naturligt 

förekommande vegetation behöver denna 

hållas nere för att inte skugga panelerna. 

Det är enligt enkätstudien vanligast att man 

mekaniskt klipper omkringliggande gräs 

och låter det ligga kvar (Figur 4).  

 

Figur 4. Hantering av eventuell växtlighet i de 
studerade solcellsparkerna. 
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Det är även relativt vanligt att hålla nere 

växtligheten med hjälp av betande djur, och 

som nämnt ovan är får det husdjursslag 

som används. Flera av de som håller nere 

vegetationen med betande djur 

kompletterar detta emellertid med 

mekanisk gräsklippning. Tre av 

anläggningar har i stället för att utföra 

skötselåtgärder anpassat marken genom att 

asfaltera eller grusa.  

 

Teknisk utformning 

I detta avsnitt diskuteras några olika 

designval bland de undersökta 

solcellsparkerna.  

Anpassning av utformningen efter 

alternativa åtgärder/verksamhet 

Inga svarande har anpassat anläggningens 

design för att kunna kombineras med 

annan verksamhet. Ingen har heller 

utformat parken annorlunda för att 

anpassa den med hänsyn till biologisk 

mångfald. En tredjedel har i 

tillståndsprocessen mött krav som kunde 

kopplas till platsens växt- och djurliv. Ingen 

av de svarande mötte några större hinder i 

tillståndsprocesser. 

 

Markförankring, panelriktning och -

lutning 

Pålning var den överlägset vanligaste 

förankringsmetoden (80 %), men det 

förekom även förankring med markskruv 

(en anläggning) markskruv med ballast (en 

anläggning), enbart ballast (en anläggning) 

samt att den enda park med solföljande 

paneler stod på betongplatta. 

Högst årsutbyte från oskuggade solpaneler 

uppnås när panelerna vinklas mot söder 

med en lutning som beror på var i landet 

man befinner sig, ungefär 40 grader i södra 

Sverige och ungefär 45 grader i norra 

Sverige. 90% av de studerade 

anläggningarna är riktade åt söder, två är 

monterade i öst-västlig riktning och en 

anläggning var solföljande. Lutningen på de 

studerade solcellerna varierar mellan 15 

och 40 grader (Figur 5).  

Bredden på solcellsraderna (radernas 

kortsida mätt i modulplanet) presenteras i 

Figur 6. 70% av anläggningarna mindre än 

4 meter breda rader. 15 % av informanterna 

svarade att de har 5–6 meter breda rader 

vilket motsvarar lika många liggande 

paneler i bredd eller 3–4 stående paneler i 

bredd. En anläggning med paneler riktade 

mot öst och väst har angett över 7 meter 

breda rader. Det kan konstateras att det 

bland de studerade anläggningarna är 

ovanligt med fler än 4 paneler i bredd.  

 

 

Figur 5. Solcellspanelernas lutning enligt 
enkätsvaren. 

 

Två tredjedelar av anläggningarna har 

solcellerna på en lägsta höjd över marken 

på 75 cm eller mer, medan resterande har 

solceller på en lägsta höjd över marken som 

är lägre än 75 cm. 
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Figur 6. Solcellsradernas bredd (radernas 
kortsida mätt i modulplanet). 

 

Radavstånd i solcellsparkerna 

En majoritet av anläggningarna har ett 

avstånd mellan solcellsraderna som är 3 

meter eller större (Figur 7). Knappt 20% av 

anläggningarna uppmäter under 1 meter 

mellan raderna.  

 

 

Figur 7. Ungefärligt avstånd mellan 
solcellsraderna. 
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Diskussion 
Studiens syfte har varit att kartlägga de 

största markbaserade solcellsparkerna i 

Sverige för att bättre förstå hur de vanligen 

är utformade, på vilken typ av marker de 

byggs och hur de kan samverka med annan 

typ av verksamhet såsom odling och 

insatser för att öka den biologiska 

mångfalden.  

Metoddiskussion 

För parker byggda 2020 och tidigare täcker 

enkätstudien 90% av anläggningarna som 

har en installerad effekt om 1 MW eller mer 

(17/19 anläggningar). För parker byggda 

under 2021 har projektet inte lyckats hålla 

jämna steg med utbyggnaden och här är 

täckningen lägre (knappt 40% av parkerna 

driftsatta under 2021 återfinns i 

enkätstudien). För de GIS-undersökningar 

som utförts har alla 27 anläggningar över 1 

MW hanterats och dessutom 17 

anläggningar i storleksordningen 255 kW- 1 

MW. Sammanfattningsvis kan 

kartläggningen anses vara representativt 

för den tid då materialet insamlats men 

läsare ska vara medvetna om att 

utvecklingen går snabbt framåt, vilket kan 

medföra att resultaten av denna studie 

eventuellt också kan åldras snabbt. 

Faktorer som styr valet av 

plats och teknisk utformning 

Kostnaden för köp/arrende av mark samt 

närhet till elnät verkar vara av störst vikt. 

Juridiska aspekter, såsom hänsynstagande 

till naturvärden/odlingsmark var inte lika 

vanligt omnämnda och i övrigt verkade 

valet av plats och utformning vara styrt av 

relativt skilda aspekter, vilka inte gick att 

urskilja något särskilt mönster hos. När 

enkätens resultat redovisades för 

referensgruppen menade dock flera 

deltagare att man till skillnad från enkätens 

resultat sett ett skifte mot att redan i förväg 

välja bort områden som riskerar längre 

handläggningstider på grund av höga 

naturvärden.  

Tidigare markanvändning 

Åkermark för både små och stora parker var 

vanligast. Annars var det en rad andra, 

olika marginalmarker och biytor. Men 

gemensamt för dem är att det i regel är 

öppna ytor, med mycket solinsläpp – vilket 

är rimligt då effekten blir större med 

mindre skugga.  

Att det är en större andel av anläggningarna 

som är byggda på åkermark för större 

parker skulle kunna förklaras av att det är 

relativt ovanligt med såpass stora 

outnyttjade biytor. Anläggningar över 1 

MW har ökat både till antal och i storlek de 

senaste åren (Svensk Solenergi, u.å.-b) och 

därför finns det anledning att tro att antalet 

solcellsparker som anläggs på 

jordbruksmark också kommer att öka. 

Alla svarande menade att det ska gå att 

återställa marken efter att anläggningen är 

uttjänt. Förutsättningarna för återställande 

kan dock antas skilja mellan parkerna 

beroende på teknisk utformning men också 

beroende på vilka andra 

användningsområden parken har. 

Exempelvis förberedde man i en av 

parkerna redan nu för tiden efter att 

anläggningen är uttjänt genom planerande 

av lövträd. Andra åtgärder för biologisk 

mångfald som förvildande av delar av 

området eller anläggande av våtmark kan i 
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sig påverka möjligheterna till att återgå till 

exempelvis åkermark. 

Påverkan på naturområden 

Sammantaget indikerade resultaten på att 

de studerade parkerna i relativt hög grad 

anlagts utanför utpekade naturområden. 

Områden som påverkats av 

solcellsanläggningarna är framför allt är 

riksintressen för naturvård och 

värdetrakter. Både riksintressen och 

värdetrakter omfattar oftast stora områden 

utan skarpa geografiska gränser. Värt att 

notera är att inte all mark inom de utpekade 

gränserna för riksintressen och 

värdetrakter omfattas av höga naturvärden. 

De uppvisar dock en högre täthet av 

värdefull natur än andra områden. 

Studien saknar uppgifter om huruvida 

Miljökonsekvensbeskrivningar gjorts och 

om andra alternativa placeringar har 

övervägts. 

Från enkätstudien går inte heller att utläsa 

om solcellsparkerna resulterar i blockerad 

spridning av arter i omgärdande 

naturområden. Konnektivitet mellan 

naturområden kan vara av stor vikt för vissa 

arter. 

Integrering av åtgärder för 

biologisk mångfald, 

jordbruksverksamhet 

och/eller skötsel 

Denna rapport redovisar de i enkätstudien 

angivna åtgärderna för att gynna biologisk 

mångfald som de svarande har angivit 

syftet har inte varit att utvärdera de olika 

åtgärderna. Det är alltså svårt att från 

kartläggningen beskriva hur stora effekter 

som kan förväntas av de utförda 

åtgärderna, sannolikt varierar detta stort 

mellan de omtalade åtgärderna. 

Många svarande uppger att de planterat 

ängsblommor eller på annat sätt gynnat 

ängsvegetation. Det kan dock vara svårt att 

etablera en varaktig ängsvegetation. Få 

uppgav att de forslar bort vegetation i 

samband med att man klipper gräs och 

detta kan exempelvis leda till ökad näring 

med åren och att fosfor- och kvävegynnade 

arter riskerar att ta överhand – snarare än 

konkurrenskänsliga ängsväxter. Detta kan 

särskilt spela roll om anläggningarna byggs 

på före detta åkermark som kan antas vara 

relativt näringsrika.  

Kombinationen med jordbruksverksamhet 

kan i sig påverka den biologiska 

mångfalden negativt. Fårbete kan 

exempelvis påverka negativt (Råberg m.fl., 

2021) och biodling är främst bra för den 

omkringliggande rapsen men konkurrerar 

typiskt med andra insekter. 

Förvildningsåtgärders påverkan på 

biologisk mångfald beror i stort på hur det 

utförs, vad för biotop som förvildas, i.e. 

sluta sköta. Störning i form av skötsel är för 

många ekosystem essentiell för att 

upprätthålla balans/mångfald. 

I enkäten så har heller inte åtgärdernas 

magnitud (t.ex. hur många hektar 

ängsmark, hur många träd planteras in etc.) 

eller metod (hur har man planterat in 

ängsblommor?) diskuterats. Information 

om detta vore intressant för att öka 

förståelsen för åtgärdernas potentiella 

nytta. 

Vidare hade det varit intressant att studera 

de parker som överlappade med 

naturområden / skyddade / värdetrakter - 

vad för värden / arter finns där och hur kan 

man gynna dem? Det skulle kunna gynna 

ett arbetssätt där man bättre kan anpassa 

åtgärderna till lokala omständigheter och 

studera om och i så fall hur solcellsparker 
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skulle kunna anpassas för att gynna olika 

skyddsvärda arter. 

Ur enkätens material kan vi inte heller se 

om man implementerat några åtgärder för 

att kompensera för eventuella förluster av 

biologisk mångfald. Då de flesta 

anläggningar utförts på åkermark kanske 

förlusterna kan förväntas vara relativt 

begränsade. 

Jordbruk 

Att många solcellsparker anläggs på 

åkermark samtidigt som få av dem 

kombineras med jordbruk är särskilt 

intressant eftersom solcellanläggningar på 

åkermark kan förväntas öka. Fördjupad 

kunskap om och hur dessa verksamheter 

kan förenas bör därför vara av stort värde. 

Skötsel 

Får är de mest lämpliga betesdjur att ha i 

solcellsparker (Råberg m.fl., 2021) men det 

kan dock gå emot ambitioner om att 

förbättra förutsättningar för biologisk 

mångfald.  

 
2 Transpositionsfaktorer framtagna med 

PVsyst. 

Teknisk utformning 

Trots att resultaten visade att merparten 

anläggningarna kombinerar elproduktion 

med antingen åtgärder för biologisk 

mångfald eller jordbruksverksamhet 

svarade ingen att detta påverkat 

anläggningens design i någon större 

utsträckning. Ingen hade heller utformat 

parken annorlunda för att anpassa den med 

hänsyn till biologisk mångfald. Detta trots 

att en tredjedel av de svarande uppgav att 

det under tillståndsprocessen ställts krav 

länkat till platsens växt- och djurliv. Detta 

skulle kunna tolkas som att kraven som 

ställts har kunnat uppfyllas utan ändringar 

av anläggningens design. Det skulle också 

kunna vara så att man i eventuella 

tillståndsprocesser ställt krav på valet av 

plats snarare än på anläggningens design. 

 

Att flertalet parker ligger väsentligt under 

en ideal vinkel torde kunna förklaras av att 

man vill få plats med fler paneler på en 

begränsad yta utan att få väsentliga 

förluster till följd av skuggning. Sett över ett 

år påverkas elproduktionen i södra Sverige 

inte mer än cirka 5% om paneler riktas ner 

från optimal lutning till 20 grader, bortsett 

från skuggningsförluster.2 

Den tekniska utformningen av en 

anläggning i form av radavstånd och bredd 

mellan raderna med mera, påverkar hur 

vegetationen, naturlig eller odlad, kan 

breda ut sig. Här finns också en avvägning, 

som inte studerats i detta arbete, i huruvida 

det är bättre att parkerna tar så liten yta i 

anspråk som möjligt, för att på så vis spara 

naturområden eller odlingsmark utanför 

parken, eller om det är bättre att parkerna 

byggs glest så att naturvärden kan gynnas 

inne i själva parken.  
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Slutsats 
Den typiska solcellsanläggningen på mark 

med minst 1 MW i installerad effekt är 

uppförd på åkermark, kan återställas och 

undviker som regel skyddade och utpekade 

naturområden.  

Panelerna är typiskt riktade åt söder, är 

förankrade med pålar på en höjd högre än 

75 cm (66%) och har en lutning på 30–35 

grader (50%). Bredden på anläggningens 

rader är vanligen mindre än fyra meter bred 

(75%) och har oftast mer än 3 meter mellan 

raderna (60%). De vanligaste faktorerna 

som bestämt parkens placering är 

kostnader för markinköp/arrende och 

närhet till elnät.  

Det är vanligt att anläggningar kombineras 

med åtgärder för att gynna biologisk 

mångfald (50%). Att kombinera 

solcellsanläggningen med djurhållning 

(25% av svarande) och odling (10% av de 

svarande) är fortfarande relativt ovanligt. 

Man kan konstatera att det finns en 

medvetenhet om frågor kopplade till 

biologisk mångfald och möjligheter till att 

kombinera solcellsanläggningar med andra 

verksamheter. Den allt högre takten i 

utbyggnaden talar för att en fördjupad 

förståelse för hur solcellsanläggningar bäst 

anpassas till sin omgivning kommer att öka 

i betydelse. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


15 

This work by RISE Research Institutes of Sweden and Ecogain is, except where otherwise noted, licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

Referenser 
Energimyndigheten. (u.å.). Godkända anläggningar. Hämtad 28 oktober 2021, från 

http://epi6.energimyndigheten.se/SharePoint/Eugen/Godk%C3%A4nda%20anl%C3%A4ggningar.xlsx 

Energimyndigheten. (2020, april 17). Solceller. https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/ 

Energimyndigheten. (2021, mars 31). 22 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar. https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/22-000-nya-

natanslutna-solcellsanlaggningar-under-2020/ 

Energimyndigheten. (2022, mars 31). Kraftig ökning av installerade solcellsanläggningar. https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/kraftig-

okning-av-installerade-solcellsanlaggningar/ 

Hoby Sol. (u.å.). En solpark i Bräkne-Hoby. Hämtad 10 mars 2022, från http://hobysol.se/ 

IPBES. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services. (s. 1148). IPBES. https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673 

IPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ 

Jonas Nordström, Johanna Alkan Olsson, Helena Hanson, Yann Clough, Mark Brady, Celina Alentun, Eva Constance Hedenfelt, Love Frykman, Joel 

Gunnarsson, Cecilia Hammarlund, Edwin Klint Bywater, Lisa Lorentzi Wall, Linda Lundmark, & Fredrik Wilhelmsson. (2021). Ekologisk 

kompensation: upptag och integrering bland svenska aktörer och kvantifiering av de samhällsekonomiska effekterna (Nr 7008). Naturvårdsverket. 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/7000/978-91-620-7008-3.pdf 

Miljöbalken, SFS 1998:808, 1998:808 Svensk författningssamling (SFS) (1999), t.o.m. SFS 2021:1018. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


16 

This work by RISE Research Institutes of Sweden and Ecogain is, except where otherwise noted, licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

Naturvårdsverket. (2016). Ekologisk kompensation : En vägledning om kompensation vid förlust av naturvärden (Nr 978-91-620-0179-7 (ISBN); Handbok / 

Naturvårdsverket, s. 110). Naturvårdsverket; DiVA. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-10160 

Råberg, T., van Noord, M., Björnsson, L.-H., Pettersson, I., & Zinko, U. (2021). Solcellsparker, biologisk mångfald och ekosystemtjänster : Påverkan och 

möjligheter för multifunktioner (Nr 978-91-89385-93-1 (ISBN); RISE Rapport, Vol. 1–2021:52, s. 48). DiVA. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-57378 

Solkompaniet. (u.å.). Referenser arkiv. Solkompaniet. Hämtad 10 mars 2022, från https://solkompaniet.se/referenser/ 

Svensk Solenergi. (u.å.-a). Svensk solkraft. Svensk Solenergi. Hämtad 05 maj 2022, från https://svensksolenergi.se/statistik/solkraft/ 

Svensk Solenergi. (u.å.-b). Anläggningar över 1 MW « Svensk Solenergi. Hämtad 28 oktober 2021, från https://svensksolenergi.se/om-

solenergi/anlaggningar/solcellsparker/ 

Svensk Solenergi. (2021). ☼ Sveriges största solcellsanläggningar – Google Mina kartor. Google My Maps. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1rsRvEzEqJUG2yf0KhTx1sVGs50JWbEpS 

Swede Energy & Affärsverken. (2018). Beskrivning av produktval för Karlskrona solpark Etapp 1. Affärsverken. 

https://www.affarsverken.se/globalassets/affarsverken/solenergi/bilder-och-pdf/beskrivning-produkter-uppdaterat-2018-12-21-ny.pdf 

Tidningen Energi. (2021, september 15). Solel kan stå för 10 procent av Sveriges el. Energi. https://www.energi.se/artiklar/2021/augusti-2021/solel-kan-sta-

for-10-procent-av-elen/ 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


17 

This work by RISE Research Institutes of Sweden and Ecogain is, except where otherwise noted, licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

Appendix 1. Enkätfrågor 
Nedan och på följande sidorna återges den genomförda enkäten med inledande text, frågor och svarsalternativen. 

 

Markanvändning i solcellsparker 

Denna enkät är en del av projektet Eko-Sol:s kartläggning av befintliga och planerade större solcellsparker (d.v.s. markplacerade solcellsanläggningar över 
1 MWp) i Sverige. Genom att svara på frågorna hjälper du RISE och Ecogain att i projektet kunna ta fram fler och relevantare förslag på hur solcellsparker i 
Sverige kan göra ännu större nytta för planeten. Förslagen avser att bidra till ökad biologisk mångfald, kombination med jordbruk eller främjande av 
ekosystemtjänster. De förslagen kan ni förhoppningsvis använda i framtiden vid planering och projektering av nya solcellsparker för att öka acceptans för 
och mervärden av solcellsparker. 
 

Enkätsvaren är anonyma. 

Om du väljer att ange din e-postadress för att få mer information om projektet så kommer dessa att skiljas från övriga svar för att sedan lagras och 

hanteras i enlighet med RISE policy för personuppgiftsbehandling för marknadsföring (se https://www.ri.se/sv/om-rise/policydokument/behandling-av-

personuppgifter). 

 

För dig som är någorlunda bekant med parken beräknas enkäten ta cirka 10 minuter att besvara. 

 

 

Mer information om projektet, som finansieras av Energimyndigheten, kan du hitta på https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/planering-av-

solcellsparker-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster. 

 

Om du har frågor om enkäten eller projektet kan du kontakta projektledaren. 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


18 

This work by RISE Research Institutes of Sweden and Ecogain is, except where otherwise noted, licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

1.Anläggningens namn (fritext) 
Skriv gärna "(planerad)" bakom namnet om det avser en anläggning som är i planeringsskedet 

2.Ange GPS koordinater för anläggningen (fritext) 

3.Anläggningens ungefärliga storlek i hektar (endast siffror) 

4.Anläggningens ungefärliga effekt i MWp (endast siffror) 

5.Om du vill få information om publikationer eller viktiga resultat från projektet Eko-Sol, kan du ange din e-postadress här  (e-

post) 

Om du väljer att ange din e-postadress här kommer den att hanteras i enlighet med RISE policy för personuppgiftsbehandling för marknadsföring (se 

https://www.ri.se/sv/om-rise/policydokument/behandling-av-personuppgifter). 

Frågor om markens användning och kombinerade funktioner 
 
6.Hur användes marken innan man byggde solcellsanläggningen? 

Odlingsmark 

Betesmark 

Skogsmark 

Impediment (icke-produktiv mark, t.ex. berghäll) 

Annat: (fritext) 
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7.Vilka faktorer har haft en påverkan på valet av plats och utformning för solcellsanläggningen? 

Närhet till elnät 

Kostnad för köp/arrende av mark 

Acceptans från närboende 

Behov av förberedande markarbeten 

Hänsyn till växt- och djurliv/naturvärden 

Hänsyn till odlingsmark av högt värde 

Ökad lönsamhet för jordbrukare/markägare 

Annat: (fritext) 
 

8.Kombineras solcellsanläggningen med något av följande 

Odling (beskriv gärna i nästa fråga) 

Djurhållning (beskriv gärna i nästa fråga) 

Åtgärder för att öka biologisk mångfald (beskriv gärna i nästa fråga) 

Nej 

Annat: (fritext) 
 

9.Om solcellanläggningen kombinerats med Odling, Djurhållning eller Åtgärder för biologisk mångfald beskriv gärna hur 
(fritext) 
 
10.Har solcellsanläggningens design anpassats för att kunna kombineras med annan verksamhet? Hur? (fritext) 
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11.Hur hanteras eventuell växtlighet 

Hålls nere mekaniskt (t.ex. gräsklippning/röjning av sly) men lämnas kvar 

Hålls nere mekaniskt (t.ex. gräsklippning/röjning av sly) och forslas bort 

Hålls nere med växtskyddsmedel 

Hålls nere med hjälp av betande djur 

Marken har asfalterats/grusats eller på annat sätt anpassats för att minimera växtlighet 

Annat: (fritext) 
 

12.Hur ser möjligheterna ut för att återställa marken till dess tidigare användningsområde efter det att anläggningen är 
uttjänt? (fritext) 
 
13.Har det ställts krav på återställande av marken efter det att anläggningen är uttjänt? (fritext) 
Beskriv vem som ställt kraven och vilka krav. 

 
14.Har det ställts krav på anläggningen som kan kopplas till växt- och djurliv? (fritext) 
Beskriv vem som ställt kraven och vilka krav. 

 
15.Genomfördes det någon inventering av växt- och djurliv på platsen innan byggnation? (fritext) 

Ja 

Nej 

 
16.Vilka svårigheter och utmaningar har ni stött på vid planering av anläggningen och i tillståndsprocessen? 
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Frågor om monteringssystem 
17.Hur har ställningarna förankrats? 

Pålning 

Markskruv 

Betongplatta 

Annat: (fritext) 

 
18.Vilken ungefärlig riktning har solcellsmodulerna? 

Mot syd 

Mot öst och väst 

Solföljande 

Annat: (fritext) 

 
19.Vilken lutning har solcellsmodulerna? Avrunda på 5 grader (endast siffror) 
 
20.Hur breda är solcellsraderna (radernas kortsida mätt i modulplanet)? 

under 3 meter 

3-4 meter 

5-6 meter 

7-8 meter 

över 8 meter 
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21.Hur höga är solcellsraderna (lägsta höjd över marken)? 

Under 75 cm 

Över 75 cm 

 
22.Hur stort är det genomsnittliga avståndet mellan solcellsraderna ungefär? Ange svar i meter, gärna avrundat till 0,5 m 
(endast siffror). 

Under 1 meter 

Mellan 1 och upp till 2 meter 

Mellan 2 och upp till 3 meter 

Mellan 3 och upp till 4 meter 

Över 4 meter 
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Appendix 2. Solcellsanläggningar 
Tabellerna nedan är baserad på uppgifter från Svensk solenergi och energimyndigheten (Svensk Solenergi, u.å.-b, 2021). 

Tabell 1 Sveriges största solcellsparker.  

Park 
Installerad 
effekt (MW) 

Hektar Driftsättning Kommun 

Sparbanken Skånes 
Solcellspark 

19 25 20193 Sjöbo 

Strängnäs 
Solcellspark 

14 34 2020 Strängnäs 

Eken 12 13 2020 Linköping 

Solinavium 5.5 11 2018 Göteborg 

Nya Solevi 5.5 7 2021 Göteborg 

Varberg norra 4.8 10 2021 Varberg 

Fyrislunds 
solcellspark 

4.4 7 2021 Uppsala 

Solpunkten C4 
Energi 

4 8 2020 Kristianstad 

Östersund solpark 3 6 2019 Östersund 

Solsidan 2.7 6 2016 Varberg 

Karlskrona Solpark 2.4 7.5 2019 Karlskrona 

Törneby Solpark  2.25 1.5 2019 Kalmar 

ETC Solpark 2.2  2017 Katrineholm 

Prismaparken 2.24  2017 Landskrona 

 
3 Sparbanken Skånes Solcellspark driftsattes delvis 2019 och byggdes ut 
2021. 

Park 
Installerad 
effekt (MW) 

Hektar Driftsättning Kommun 

Elvireborgs Solpark 1.6 3 2020 Svalöv 

NÄL:s solcellspark 1 .6 0.9 2020 Trollhättan 

Susegården Solpark 1.5 3 2021 Halmstad 

Bredstorp Solpark 1.2 3.5 2020 Tranås 

SVEF Solcellspark 1.2 1.8 2021 Kungsbacka 

Carlfors Bruk 
Solcellspark 

1.2  2021 Jönköping 

Tågarp Flygplats 
Solcellspark 

1.2 2 2021 Trelleborg 

Claro Energy 
Solcellspark 

1.2 1.5 2021 Kungsbacka 

Solparken i 
Västerås 

1.1 4 2014 Västerås 

MegaSol 1.1 3 2015 Arvika 

Klara Vision 1.1 1 2020 Eskilstuna 

HOBY Sol 1 2.3 2020 Ronneby 

Notabron 1 1 2019 Skara 

4 Prismaparken är ännu inte fullt utbyggd. 250kW är idag i drift. 
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Tabell 2 Solcellsparker med installerad effekt 255kW-721kW. 

Park 
Installerad effekt 
(kW) 

Kommun 

Solenergiparker-Håby 721 Munkedal 

Östra Grevie Solpark 664 Vellinge 

Solar Park 529 Helsingborg 

Solhagen i Torphyttan 502 Lindesberg 

Öresundsbron 500 Malmö 

Solpark Ästad Vingård 500 Varberg 

Solpark Fredriksdal 498 Nässjö 

Trelleborgs Hamn 434 Trelleborg 

Stångenäs solpark 420 Lysekil 

Ågesta 400 Huddinge 

Kuddby Solcellspark 375 Norrköping 

Solenergiparker-Äskatorp II 370 Kungsbacka 

Skene Valskvarn 361 Mark 

3-C Production 356 Falkenberg 

Ulkeröd Gård Hedekas 337 Munkedal 

Solevalla Solcellspark 260 Nykvarn 

Kv. Österåker 255 Österåker 
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Denna rapport syftar till att kartlägga de största 
markbaserade solcellsparkerna i Sverige för att bättre 
förstå hur de vanligen är utformade, på vilken typ av 
marker de byggs och hur de kan samverka med annan 
typ av verksamhet såsom jordbruk och insatser för att 
förbättra förutsättningarna för den biologiska 
mångfalden.
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